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பதிப்புமர....

உலகமகமா  கவிகளுள  ஒருவெரமான  உமமார்  கயமாமின  இளமமக்  கமால  கமாதல்  வெமாழ்மவெ,

சுமவெயும் விறுவிறுப்பும் நிமறந்த ஒரு வதமாடர்  கமதயமாக “கமாதல்” மமாத  இதழில் திரு.

நமாரமா.  நமாச்சியப்பன அவெர்கள எழுதினமார்.  பதிவனமானறமாம் நூற்றமாண்டில் வபர்ஷியமாவில்

(தற்வபமாழுமதய  ஈரமான)  பிறந்தவெர்  உமமார்  கயமாம்.  பமழமமவெமாத  மதத்  தமலவெர்களின

பல  வெமகயமான  எதிர்ப்புகளுக்குமிமடசய,  ரமாஜவெமிசே  ஆதரவினமால்  உமமார்  கயமாம்

சமற்வகமாண்ட  வெமான  மண்டல  ஆரமாய்வுகளும்,  கணித  வதளிவு  முமறகளும்  பிற்கமால

வெளர்ச்சிகளுக்கு  வபரிதும்  உதவின.  அரசியல்  மமாற்றங்களினமால்  அவெருமடய  வெமாழ்வு

நிமல  அவ்வெப்வபமாழுது  பமாதிப்புக்கு  உளளமாயினும்,  அவெரது  நமானகு  வெரிப்  பமாடல்கள

வபரும் புகமழப் வபற்றுத் தந்தது.  வெமாசேகர்களின சபரமாதரமவெப் வபற்ற அந்த வெரலமாற்று

நமாவெமல இப்வபமாழுது புத்தகமமாக வவெளியிடுவெதில் வபரிதும் உவெமக அமடகினசறமாம்.

நனறி

பிசரமமா பிரசுரம்
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1. புத்தகப் பித்தனிடம் பூங்வகமாடியின உளளம்

பமழய நிஜமாப்பூர் நகரத்தில், பமழய புத்தகக் கமடகள நிமறந்த ஒரு பஜமார். புத்தக 

வியமாபமாரிகள தூங்கி விழுந்து வகமாண்டிருந்தமார்கள. வீதியில் வபண்கள தங்க 

வெமாத்துகமளப் சபமால, தண்ணிர் ஜமாடிகளுடன சபமாய்க் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

ஒரு பமழய புத்தகக் கமடயில் சரமாஜமா வமமாட்மடப் சபமால யமாஸ்மி உட்கமார்ந்திருந்தமாள.

யமாஸ்மி  ஒரு  சினனப்  வபண்.  வெயது  பனிவரண்டிருக்கும்.  தமலயில்  ஒரு  சினன

முக்கமாட்மடப் சபமாட்டுக் வகமாண்டு அவெளுமடய தகப்பனமாருமடய புத்தகக் கமடயில்

உட்கமார்ந்திருப்பமாள.

அவெளுக்கு  ஓர்  ஏக்கம்.  வீதியில்  சபமாகிற  ஒரு  மபயன  கூடத்  தனமனக்

கவெனிப்பதில்மலசய  எனபதுதமான  அது.  சில  சேமயம்  அவெளுக்குத்  தன  வீட்டில்

உளளவெர்கள  சமசலசய  சகமாபம்  சகமாபமமாக  வெரும்.  வீட்டில்  ஏதமாவெது

சவெமலயமாயிருந்தமால்தமான  அவெமளப்  பற்றி  நிமனப்பமார்கள.  இல்லமாவிட்டமால்

கவெனிப்பசதயில்மல.  தகப்பனமாருக்குப் புத்தகங்களும் அவெற்றின விமல மதிப்பும்தமான

வபரிது. வபண் வபரிதல்ல.

எல்சலமாரும்  தனமன  அலட்சியப்  படுத்துவெதற்கு  எனன  கமாரணம்?  அவெள  அழகமாக

இல்மலயமா? இல்மல. அவெள இனனும் வபரியவெள ஆகவில்மலயமாம்.
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அவெள  மட்டும்  வபரிய  முக்கமாடமாகப்  சபமாட்டுக்  வகமாண்டு,  வபண்கள  வெசிக்கும்

அந்தப்புரப்  பகுதியிசலசய  யிருந்தமால்  அவெமள  எட்டிப்  பமார்க்க  எத்தமன  மபயனகள

ஆமசேப்படுவெமார்கள.  இப்வபமாழுது  அவெள  தகப்பனமாருமடய  புத்தகக்  கமடயில்

இருந்துவகமாண்டு  அவெருக்கு,  அமதயிமத  எடுத்துக்  வகமாடுப்பதும்,  உளவீட்டுக்கும்

கமடக்கும்  தூது  சபமாவெதற்கும்  உதவியமாக  இருந்தமாள.  சும்மமாயிருக்கிற  சநரங்களிசல,

ஏதமாவெது  துணிமய  எடுத்துக்  வகமாண்டு  பூப்பினனுவெமாள.  அவெளிடம்  சேமாம்பல்  நிறமமான

பூமனக்குட்டி இருந்தது. அதனுடன விமளயமாடுவெதும் உண்டு.

 அவெர்களுமடய  புத்தகக் கமடயில் எல்லமாவிதமமான பமழய  புத்தகங்களும் இருக்கும் .

அந்த வீதியிசல புத்தக வியமாபமாரிகள அதிகம்.  கமாரணம்,  அந்த வீதியின சகமாடியில்தமான

பளளி வெமாசேலும், அமதயடுத்து ஒரு பளளிக் கூடமும் இருந்தன. பளளிக்கூடம் விட்டதும்

மபயனகள கத்திக் வகமாண்சட ஓடுவெமார்கள. இது யமாஸ்மிக்குப் பிடிக்கமாது. சில சிறுவெர்கள

புத்தகக்  கமடக்கு  வெருவெமார்கள.  அவெளுமடய  தகப்பனமார்,  புத்தகங்களின  முக்கியமமான

பகுதிகமள அவெர்களுக்குப் படித்துக் கமாட்டுவெமார். அப்சபமாவதல்லமாம் யமாஸ்மி அவெற்மறக்

கவெனிப்பமாள.  ஆனமால்,  புரிந்துவகமாளள  முயற்சிப்பதுமில்மல.  கண்ணுக்குத்  வதரியமாத

எவெவரவெமரசயமா  பற்றியும்  அவெர்கள  முனசன  வதமாங்கும்  திமரமயப்  பற்றியும்,  இரவு

சநரத்திசல  ஆகமாயத்தில்  சதமானறும்,  அதிசேய  வெமாத்மதப்  பற்றியும்  ஆரமாய்ந்து

வகமாண்டிருக்க சவெண்டியது,  ஆடவெர்களின சவெமலயமாக இருக்கலமாம்.  ஒரு வபண்ணுக்கு

அதில்  எனன  அக்கமற  சவெண்டியிருக்கிறது?  வபண்ணுக்கு  ஆத்மமா  இல்மலவயனறு

கருதப்படுகிறவபமாழுது  அவெள  வெமாழ்வு  முடிந்தபின,  பூமனயும்  குதிமரயும்  சபமாகிற

இடத்திற்குப் சபமாய்ச் சசேர சவெண்டியது தமாசன? ஐந்து சவெமளயும் அயரமாமல் வதமாழுமக

புரியும் ஆடவெர்கள சபமாகும் இடத்துக்குப் சபமாக முடியுமமா?

அப்படி  வெருகிற  மபயனகளிசல,  வெயது  வெந்த  இரண்டு  மபயனகள  அடிக்கடி

அவெர்களுமடய புத்தகக் கமடக்கு வெருவெதும் ஏதமாவெது புத்தகங்கள வெமாங்குவெதும் பழக்கம்.

அவெர்களிசல உயரமமாக இருந்தவென வபயர் ரஹீம்.

ரஹீம்சசேடமா  எனபது  அவென  முழுப்  வபயர்.  அவெனுமடய  தந்மத  நிஜமாப்பூரிசல  ஒரு

நிலச்சுவெமானதமார்.  ரஹீம் அழகமாக இருப்பமான.  அவெமன யமாஸ்மிக்குப் பிடித்திருந்தது.  ஒரு

நமாள  ரஹீம்  அவெர்கள  கமடயில்  ஒரு  புத்தகம்  வெமாங்கினமான.  அந்த  புத்தகத்தின

அட்மடயில்,  ஒரு  சுல்தமான  படம்  சபமாட்டிருந்தது.  சுல்தமான  குதிமர  மீது  இருந்தபடி,

வெமாமள  வீசி,  ஒரு  மதவிசரமாதியமான  சமமல  நமாட்டமானின  கழுத்மதச்  சீவிக்

வகமாண்டிருக்கிறமான.  அந்தப்  படம்  ரஹீமுக்கு  அதிகம்  பிடித்ததமாக  இருக்க  சவெண்டும்.

அந்தப் படத்துக்கமாகசவெ அவென அமத வெமாங்கியிருக்கவும் கூடும்.
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ஆனமால்,  சுல்தமான,  சேண்மட,  மத  விசரமாதி  சபமானறமவெவயல்லமாம்  ஆடவெர்  உலகத்மதச்

சசேர்ந்த விஷயங்கள. யமாஸ்மிக்குப் புரியமாதமவெ. புரிந்தமாலும் பயனில்லமாதமவெ.

அவெள சநருக்கு சநசர பமார்த்தவதல்லமாம் சில சேமயங்களில் அந்த வீதி வெழியமாகப் சபமாகும்

ரமாஜ  அமீர்தமான!  வவெளமளக்  குதிமரவயமானறின  மீது  வீரவெமாளுடன  வசேல்லும்

அமீமரத்தமான  அவெள  பமார்த்திருக்கிறமான.  அந்த  அமீர்,  ரமாஜ  உமடயும்,  வவெல்வவெட்டுப்

பட்டயமும் அணிந்திருப்பமான.  அவெமனத் வதமாடர்ந்து,  பத்துப் பனனிவரண்டு துருக்கிய

வீரர்கள தூக்கிப்பிடித்த வெமாளுடன வசேல்வெமார்கள.

யமாஸ்மி,  தன  கணவெனமாக  வெருபவெனும்  அந்த  அமீமரப்  சபமால்  இருக்கசவெண்டுவமனறு

கனவு கண்டிருக்கிறமாள. எனறமாவெது ஒரு நமாள வீதியிசல வசேல்லும் இளவெரசேனமான அவென,

தனமனப் பமார்த்துத் தன அழகில் மயங்கித் தன தகப்பனமாரிடம் வெந்து வபண் சகட்பமான.

வவெளளிக்  கமாசுகளும்  ஒளி  வீசும்  நவெரத்தினக்  கற்களும்  அளளி  அளளித்  தன

தகப்பனமாருமடய  மபயில்  வகமாட்டி  நிரப்பி  விட்டுத்  தனமனயும்  அந்த  அழகமான

வவெளமளக் குதிமரயிசல தூக்கி மவெத்துக் வகமாண்டு சபமாய்விடுவெமான.  ஆற்றங்கமரயின

அருகிசல  உளள  அரண்மமனவயமானறிசல  தனமனக்  வகமாண்டுசபமாய்  ரமாணி  சபமால்

மவெத்திருப்பமான. அங்சக வதளளிய நீர் தடமாகங்கள இருக்கும். அவெற்றிசல வவெளமள நிற

அனனப்  பறமவெகள  மிதந்து  வெரும்.  வெமாசேலுக்கு  வெமாசேல்  பலகணிக்குப்  பலகணி  பட்டுத்

திமரச்  சீமலகள  கட்டித்  வதமாங்கவிடப்  பட்டிருக்கும்.  வவெளளித்  தட்டுக்களிசல

விதவிதமமான  பழங்கமளக்  வகமாண்டு  வெரும்  சவெமலக்கமாரிகள  அவெள  ஆமணக்குக்

கமாத்துக் கிடப்பமார்கள. வவெளமளக் குதிமர வீரனமான அந்த இளவெசேரன உளளங் வகமாளமள

வகமாண்ட தனமனசய சுற்றிச் சுற்றி ஓடி வெருவெமான. மற்ற மமனவிகமள மதிக்க மமாட்டமான.

தனக்குப் பிறக்கும் குழந்மதகமளசய அதிகமமாக சநசிப்பமான. இவ்வெளவிருந்தும், அவென

சிரிப்பசத  கிமடயமாது.  இளவெரசேர்கள  சிரிப்பதில்மல  சபமாலிருக்கிறது!  வீதியில்

எப்சபமாதமாவெது சபமாகும் அந்த அமீர் சிரிப்பசதயில்மலசய? ஆனமால் இந்த ரஹீம் மட்டும்

அதிகமமாகச் சிரிக்கிறமாசன...?

 ரஹீமம அந்த அமீசரமாடு யமாஸ்மி ஒப்பிட்டுப் பமார்த்தமாள. ரஹீம் ரஹீமமாகசவெ இருந்தமான.

அமீர்  ஆகவில்மல!  இருந்தமாலும்  ரஹீம்  நல்லவென.  நல்லவென  மட்டுமல்ல,  வசேல்வெக்

குடியில் பிறந்தவென.  அவெனுக்கமாக ஓடி ஒடி சவெமல பமார்க்க எத்தமனசயமா அடிமமகள

இருக்கிறமார்கள. அவெமன யமாஸ்மிக்குப் பிடித்திருந்தது. ஆனமால், அவென கூட வெருகிறமாசன,

ஒரு  நண்பன  அவெமனக்  கண்டமால்  அவெளுக்குப்  பிடிக்கசவெயில்மல.  அந்தப்  மபயன

அவெமள  ஏறிட்டுப்  பமார்ப்பசதயிமல.  எப்வபமாழுதும்  ஊமம  சபமாலசவெ  இருப்பமான.

எதுவும் சபசுவெசதயில்மல. அவென இப்ரஹீமின பிளமளயமாம். அவென ஒரு புத்தகப் புழு.

கடுகடுவவெனற  முகத்சதமாடு  எப்வபமாழுது  பமார்த்தமாலும்  புத்தகங்கமளசய  படித்துக்
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வகமாண்டிருப்பமான.  அவென ரஹீசமமாடு வெருவெமான.  கமடயில் ரஹீமும் அப்பமாவும் சபசிக்

வகமாண்டிருக்கும் சபமாது அந்த இப்ரஹீமின மபயன புத்தகங்கமளப் புரட்டிக் வகமாண்டு

இருப்பமான.  இருட்டிக்  வகமாண்டு  வெருவெதுகூடத்  வதரியமாது.  நனறமாக  இருண்டு

புத்தகங்கமள எல்லமாம் மூடி மமாமலத் வதமாழுமகக்குப் புறப்படும் வெமரயில் படிப்பமான.

யமாஸ்மிமய  அவென  உற்றுப்  பமார்ப்பசதயில்மல.  வீதியில்  நடக்கும்வபமாழுது,  சதமாள

துண்டு  கமாற்றில்  பறந்து  வகமாண்டிருக்கும்,  தமலப்பமாமகமய  ஒழுங்கமாகக்

கட்டியிருக்கமமாட்டமான.  வீதியின  குறுக்சக  நடக்கும்  சபமாதமாவெது  பமார்த்து  நடந்து

வெருவெமானமா?  கழுமதகமள  உரசிக்  வகமாண்டும்  ஒட்டகத்தின  கழுத்துகளுக்குக்  கீசழ

நுமழந்துவகமாண்டும் அவெசேர அவெசேரமமாக நடப்பமான. அவெனும் அவென ஆமட லட்சேணமும்

எதுவும் இப்ரமாஹீமுக்குப் பிடிப்பதில்மல.  இங்சக இப்ரமாஹீமின பிளமள ஊமமசபமால்

சபசேமாமல்  இருக்கிறமாசன  பளளிக்  கூடத்தில்  அப்படியில்மலயமாம்.  ஆசிரியர்கசளமாடு

எப்வபமாழுதும்  தகரமாறமாம்.  அவெர்கமளக்  சகளவி  சகட்பதும்  கிண்டல்  வசேய்வெதும்....!

‘உருப்படுகிறவெனமாகத் சதமானற வில்மல’ எனறு அப்பமாசவெ ஒரு நமாள வசேமானனமார்.  இந்த

ரஹீம் ஏனதமான அந்தப் மபயசனமாடு சசேர்கிறமாசனமா வதரியவில்மல!

இப்படியமாக,  யமாஸ்மியின எண்ணத்திசல இப்ரமாஹீம் மகன வவெறுப்புக் குரியவெனமாகவும்

ரஹீம் விருப்புக்குரியவெனமாகவும் இருந்து வெந்தமார்கள.  ஆனமால் அவெள இந்த எண்ணத்மத

மமாற்றிக் வகமாளளும்படியமான நிகழ்ச்சிவயமானறு நடந்தது.

ஒரு  நமாள  யமாஸ்மி  தனனுமடய  ஆமசேப்  பூமனக்குட்டிமயத்  சதடிக்  வகமாண்டு

திரிந்தமாள.  அது  அவெளுக்குத்  வதரியமாமல்  எங்சக  ஊர்வெலம்  சபமானசதமா?  வவெளியிசல

வெந்து  பமார்த்தவபமாழுது,  ஐந்தமாறு  மபயனகள  ஒரு  மரத்தின  மீது  கல்வலறிந்து

வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அந்த  மரக்கிமளவயமானறில்  பயந்து  நடுங்கி  பதுங்கிக்

வகமாண்டிருந்தது,  அந்த சேமாம்பல் வெண்ணப் பூமனக்குட்டி. “எரியமாதீர்கள!  எரியமாதீர்கள!”

எனறுக்  கத்திக்வகமாண்சட  ஓடி  வெந்தமாள  யமாஸ்மி.  ஆனமால்  அந்தச்  சுட்டிப்  பயல்கள

பூமனமயக்  வகமால்லும்  வெமர  நிறுத்தமமாட்டமார்கள  சபமாலிருந்தது.  யமாஸ்மி

விறுவிறுவவெனறு  மரத்தின  சமல்  ஏறினமாள.  அவெள  பூமனக்குட்டிமயப்  பிடித்துத்,  தன

வநஞ்சசேமாடு  அமனத்துக்  வகமாண்டமாள.  அதன  பிறகுதமான  கல்வலறி  நினறது.  அந்தப்

சபமாக்கிரிகளும்  ஓடி  விட்டமார்கள.  பூமனக்குட்டிமய  அமணத்தபடி  யமாஸ்மி  வமதுவெமாக

ஒவ்வவெமாரு  கிமளயமாக  மமாறி  ஆகக்  கீசழயிருந்த  கிமளக்கு  வெந்து  சசேர்ந்தமாள.  பூமனக்

குட்டிமயயும்,  மவெத்துக்  வகமாண்டு  இறங்குவெது  முடியமாத  கமாரியம்.

குதிக்கலமாவமனறமாசலமா,  அந்தக்  கிமள  மிக  உயரமமாக  இருந்தது.  எனன  வசேய்வெவதனறு

வதரியமாமல்  யமாஸ்மி  திருதிருவவென  விழித்தமாள.  வீதியில்  சபமாகும்  யமாரும்  அவெமளக்

கவெனிக்கசவெயில்மல.  சிறிது சநரத்தில் கீசழயிருந்து “குதி!”  எனற ஒரு குரல் சகட்டது.
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ஒரு  மபயன  இரு  மககமளயும்  நீட்டிக்  வகமாண்டு  சமசல  பமார்த்து  அவெமளக்  குதிக்கச்

வசேமானனமான.  அவென  யமாவரனறு  பமார்த்தமாள.  அவென  ரஹீம் கூட வெருவெமாசன,  இப்ரமாஹீம்

மகன அவெசனதமான! அவென மகயில் குதிக்க அவெள விரும்பவில்மல. “முடியமாது” எனறு

வசேமால்லித் தமலமய ஆட்டி விட்டமாள.

இப்ரஹீமின மபயன விறுவிறுவவெனறு மரத்தின சமல் ஏறினமான. அவெள பக்கத்திசல

வெந்தமான.  அவெமள  ஒரு  மகயில்  இறுக்கமமாக  அமணத்துப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு,  மறு

மகயமால் மரக்கிமளமயப் பிடித்துக் வகமாண்டு கமால்கமளத் தளர்த்திக் கீசழ வதமாங்கினமான.

யமாஸ்மியின வநஞ்சு துடித்தது.  அவெளுமடய பூமனக்குட்டி கமால்கமள நீட்டிப் பமாதத்தில்

புமதந்திருக்கும்  நகங்கமள  வவெளிப்படுத்தி  அவென  தமலப்  பமாமகமயப்  பற்றிக்

வகமாண்டது. அப்படிசய தமரயில் குதித்தமான. யமாஸ்மியின முகம் அவெனுமடய தமலயில்

இடித்தது.  கரிய  கண்களிரண்டும்  விரிய  அந்தக்  குறும்புக்கமாரன  அவெமளப்  பமார்த்துப்

புனனமக புரிந்தமான. அவெமள விடுவித்து விட்டு, “நீயும் உன பூமனக் குட்டியும், ஆமளக்

வகட்டியமாகப் பிடித்துக் வகமாண்டு விட்டீர்கசள!” எனறு அவென சிரித்தமான.

“ஐசயமா, சகலிபண்ணமாசத!” எனறு கூவிக் வகமாண்சட யமாஸ்மி ஒடி ஒளிந்து விட்டமாள.

அனறு  மமாமல  சநரம்  முழுவெதும்,  தனமனப்  பரிவுடன  பிடித்த  அந்தக்  மகமயயும்

புனசிரிப்புடன  தனமனப்  பமார்த்த  அந்தக்  கரிய  விழிகமளயுசம  நிமனத்துக்

வகமாண்டிருந்தமாள.

அனறு  முதல்  யமாஸ்மிக்கு,  இப்ரமாஹீம்  மகமனத்  தவிர  சவெறு  நிமனசவெயில்மல!

எப்வபமாழுதும்  வீதியிசல  பூங்கமாவெனத்மத  சநமாக்கிப்  சபமாகும்  பிரயமாணிகமளப்

பமார்த்தபடி  உட்கமாரும்  அவெள,  அனறு  முதல்  பளளிக்கூட  வெமாசேல்  தன  கண்ணுக்குத்

வதரியும்படியமாகப் புத்தகக் கமடயின முனபக்கத்திசல வெந்து உட்கமார்ந்து வகமாண்டமான.

எப்வபமாழுது  பளளிக்  கூடம்  விட்டுக்  கதவு  திறப்பமார்கள  எனறு  எதிர்பமார்த்துக்

வகமாண்சடயிருப்பமாள.  விமரந்து நடந்து வெரும் மபயனகளின மத்தியிசல,  இப்ரஹீமின

மகனின அந்த அலங்சகமாலமமான உருவெம் வெந்தவுடசன அவெள உளளம் துளளிக் குதிக்கும்

கனனஞ்  சிவெக்கும்.  நமாணத்துடன  திரும்பிக்  வகமாளவெமாள.  பிறகு  கமடக்கண்ணமால்

திரும்பிப் பமார்ப்பமாள.  நிமிர்ந்து  நிற்கும் அந்தக் குறும்புக்கமாரனுமடய சதமாற்றத்மதயும்,

உறுதியமாகக் கமால் மவெத்து நடக்கும் அவெனுமடய நமடயழமகயும் வியப்புடன அவெள

பமார்த்துக்  வகமாண்சடயிருப்பமாள.  அவெனுமடய  கரிய  உதடுகளும்  கண்களும்  அவெமளக்

கண்டதும்  விரியும்.  அவென  அவெமளப்  பமார்த்துப்  புனசிரிப்புக்  கமாட்டும்சபமாது,

அவெனுமடய கடுகடுப்பமான முகத்திலும் ஒருவித வமனமமயுண்டமாவெமத யமாஸ்மி கண்டு

உளளம்  பூரிப்பமாள.  அவென  கவெனத்மதத்  தனனிடத்தில்  திருப்புவெதற்கமாக  அவெள

எனவனனனவவெல்லமாசமமா  வசேய்தமாள.  அழகமான  ஆமடகமள  அணிந்துவகமாண்டமாள.
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கவெர்ச்சிகரமமாகக்  கண்ணுக்கும்  புருவெத்துக்கும்  மமதீட்டிக்  வகமாண்டமாள.  கமடயிருகில்

அவென வெரும்சபமாது தன மகயிலுளள சரமாஜமாப் பூமவெ நழுவெவிட்டுப் பமார்த்தமாள. தனக்குத்

வதரிந்த  வபண்மணிகள  இதற்கு  முனசன,  தங்கள  கமாதலர்  கவெனத்மதத் திருப்ப

எனவனனன  வசேய்தமார்கவளனறு  எண்ணிப்  பமார்த்து,  அமதவயல்லமாம்  தமானும்  வசேய்து

பமார்த்தமாள.  ஆனமால்  அவெசனமா,  அவெள  நழுவெ  விட்ட  பூமவெ  எடுத்து,  அவெள  மடியிசல

சபமாட்டுவிட்டுப்  சபமாய்  விடுவெமான.  அவெளுக்சகமா  வவெட்கம்,  பயம்,  அதிகப்

பிரசேங்கித்தனமமாகச் வசேய்து விட்சடமாசம எனற எண்ணம் எல்லமாம் உண்டமாகிவிடும். யமார்

கண்ணுக்கும்  வதரியமாமல்  மணிக்கணக்கில்  சபமாய்  ஒளிந்துவகமாண்டு  விடுவெமாள.  தன

தமாயமாருமடய வவெண்கலக் கண்ணமாடியிசல, அடிக்கடி முகம் பமார்த்துக் வகமாண்டு தமான மிக

அழகமாக இருப்பதமாக முடிவு வசேய்து வகமாளளுவெமாள. வபரிய வபண்ணமாகவும், கவெர்ச்சியும்,

அழகும் வபமாருந்தியவெளமாகவும் இருக்கும் தனமன ஓர் இளவெரசி எனசற எண்ணிப்.பல

மனிதர்கள  சதடி  வெருவெதமாகக்  கற்பமன  வசேய்து  வகமாளவெமாள.  வீட்டுப்  வபண்மணிகள

மூமலயில் உளள கட்டிலில் உறங்குகிறமாள எனறு நிமனத்துக் வகமாண்டு தமாங்களும் தூங்கி

விடுவெமார்கள.  இவெசளமா  தன  பூமனக்  குட்டியிடம்  தன  அழமகப்  பற்றிப்

சபசிக்வகமாண்டிருப்பமாள. இப்ரமாஹீம் மகன தனசனமாடு சபசேமமாட்டமானமா எனறு ஏக்கமமாக

இருந்தது அவெளுக்கு.

இப்ரமாஹீமின  பிளமள  தங்கள,  புத்தகக்  கமடக்கு  வெரும்வபமாழுது  அவெனுமடய

ஒவ்வவெமாரு வசேய்மகமயயும், யமாஸ்மி, உற்றுக் கவெனித்தமாள.

வவெளிச்சேம்  வதரியும்  இடமமாகத்  சதர்ந்து  அவென  உட்கமார்ந்து  வகமாளவெதும்,

எப்படிப்பட்ட  புத்தகங்கமள  விருப்பத்சதமாடு  எடுத்துப்  படிக்கிறமாவனனபதும்  எப்படி

விரல்களமால்  வெரியமாகத்  தடவிப்  படிக்கிறமாவனனபதும்  அவெள  கவெனித்தமாள.  அவென

எப்வபமாழுதும்  விரும்பிப்  படிக்கும்  புத்தகம்  இருந்தது.  யமாஸ்மி  மட்டுசம  கமடயில்

தனியமாக  இருந்தசபமாது  அந்தப்  புத்தகத்மத  எடுத்துப்  பமார்த்தமால்  அதில்  பலப்  பல

படங்கள இருந்தன. ஆனமால் அமவெ யமாவும், வெட்டங்களமாகவும் சகமாடுகளமாகவும் விசித்திர

கட்டங்களமாகவும் வவெட்டுப்பட்ட சகமாணங்களமாகவும் இருந்தன. அது ஒரு சஷத் (சசேத்)திர

கணித புத்தகம்.  அவெள படித்தறிந்து வகமாளள முடியமா விட்டமாலும் அதன அமடயமாளம்

அவெளுக்கு  நனறமாகத்வதரியும்.  அவெள,  அமத  சவெறு  பல மகவயழுத்துப்  பிரதி,

புத்தகங்களின  ஊசட  மமறத்து  மவெத்தமாள.  அனமறக்கு  அவெள  மிகக்  கவெர்ச்சியமாகத்

சதமாற்றமளித்தமாள.  ரஹீமும்,  இப்ரமாஹீம்  மகனும்  உளசள,  நுமழந்தவுடன,  ரஹீம்

அவெமளப் பமார்த்து “யமாஸ்மி அசடயப்பமா! உன அழகுக்கு முழு நிலவு ஈடமாகுமமா? இல்மல

அந்த இனபபுரி இளவெரசிதமான இமணயமாவெமாளமா?” எனறு சகட்டமான. இனிமமயமான அந்த

வெருணமனமயக்  சகட்டதும்  யமாஸ்மி  தன  புருவெத்மத  உயர்த்தி  மலர்ந்த  பமார்மவெயமால்
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அவெமன சநமாக்கினமாள. “வவெட்டும் அந்தப் பமார்மவெமயத் தடுக்கும் சகடயம் எனனிடம்

இல்மல. கருமண கமாட்டு” எனறு ரஹீம் சிரித்தமான.

யமாஸ்மியும்  புனசிரிப்புக்  கமாட்டினமாள.  அவெளுமடய  பமார்மவெ  முழுவெதும்,

இப்ரமாஹீமின  மகன  புத்தகத்மதத்  சதடுவெமதசய  கவெனித்துக்  வகமாண்டிருந்தது.

மகவயழுத்துப் பிரதிகமளக் கமலத்துத் சதடுவெதுசபமால் பமாவெமன வசேய்து, யமாஸ்மி அந்த

சிவெப்புப்  புத்தகத்மத  எடுத்தமாள.  அப்படி  எடுக்கும்சபமாது  அதில்  ஒரு  பக்கம்

குறுக்குவெமாட்டில்  கிழிந்து  சபமாய்  விட்டது.  அசத  சேமயத்தில்  அவெளுமடய  தந்மத

உளசளசய வெந்து  வகமாண்டிருந்தமார்.  நல்ல சவெமளயமாக,  அது  கிழியும் சேமயத்தில் அவெர்

பமார்க்கவில்மல.  எனறமாலும்  உளசள  வெந்ததும்,  புத்தகத்மதப்  பமார்த்தவெர்,  அது,  கிழிந்து

சபமாயிருப்பமதக்  கவெனித்து  விட்டமார்.  தனமனக் கடிந்து  வகமாளளப் சபமாகிறமாசர  எனறு

யமாஸ்மி பயந்து வநஞ்சு படபடக்கத் துடித்துக் வகமாண்டு நினறிருந்தமாள.

“நமானதமான  தவெறுதலமாகக்  கிழித்து  விட்சடன,  அமத,  நமாசன  வெமாங்க  முடிவுகட்டி

விட்டப்படியமால்  நீங்கள  வெருத்தப்பட  சவெண்டியதில்மல.  விமல  எனன?  எனறு

சகட்டமான இப்ரமாஹீம் மகன

“எவ்வெளவு  நல்லவென!”  எனறு  வியந்தது,  யமாஸ்மியின  இளம்  உளளம்.  விளக்கப்

படங்களுடன கூடிய இந்தக், சகமாண கணிதப் புத்தகத்மத இவென எப்படி வெமாங்க முடியும்

எனறு வியப்பமடந்தமார். இப்ரமாஹீம் மகனிடம் அமத வெமாங்கப் சபமாதுமமான பணமில்மல,

எனபது  அவெருக்கு  மட்டுமல்ல  ரஹீமுக்கும்  வதரியும்.  அது  மிக  விமல  உயர்ந்த

மகவயழுத்துப் பிரதியமாகும். எல்லமாவிதமமான வெமரவுப் படங்களும் கூடிய இதுசபமானறப்

புத்தகம்,  இந்த நிஜமாப்பூர்ப் புத்தக நிமலயத்தில் கூட,  இல்மலசய எனறு சபரம் சபசேத்

வதமாடங்கினமார் யமாஸ்மியின தந்மத.

ரஹீம்,  குறுக்கிட்டு,  “இந்தப்  புத்தகத்மத,  நமாசன  விமலவகமாடுத்து  வெமாங்குகிசறன.

இப்ரமாஹீம் மகனமான இந்த என நண்பன உமமாருக்கு இமத நமான என அனபுப் பரிசேமாகக்

வகமாடுக்கப் சபமாகிசறன” எனறமான.

இப்ரமாஹீம்  மகன  ஆவெலுடன  அந்தச்  சிவெப்புப்  புத்தகத்மதத்  தன  வெலிவெமான

கரங்களமால் எடுத்துக் வகமாண்டமான.

எடுத்துக்வகமாண்சட  “பமழய  புத்தகம்தமாசன  கிழவெசர,  இதுதமான  சுல்தமான  முகமது

தனது  தங்கச்  சிங்கமாதனத்தில்  மவெத்திருந்த  புத்தகம்  எனறு  கமதயளக்கத்  வதமாடங்கி

விடமாதீர்.  வநடுநமாட்களுக்கு முன இறந்து  சபமான  நம் மத  விசரமாதியமான ஒரு  கிசரக்கன

எழுதியது இந்த நூல் எனபதும் பதினமானகு தீனமார்கள(வபமானகள) தமான வபறும் எனபதும்

எங்களுக்குத் வதரியும்” எனறமான.
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“வெமரவுப்படம்  இல்லமாமல்  வவெறும்  எழுத்துடன  கூடிய  புத்தகசம  நீர்  வசேமால்லும்

விமலமயப்  சபமால்  இரண்டு  மடங்கு  இருக்கும்.  இதில்  நிமறய  விளக்கப்படங்கள

வெமரயப்பட்டுளளன.  சமலும்  மதயலும்  கட்டடமும்..”  எனறு  இழுத்தமார்  யமாஸ்மியின

தந்மத.

சுமமார்  ஒரு  மணிசநரம்  சபரம்  நடந்தது.  உமமாருக்கு  அமத  எப்படியும்  வெமாங்கிவிட

சவெண்டுவமனற ஆவெல் இருந்தது.  கமடசியில் தன நண்பன உமமாருக்கமாக பத்வதமானபது

வபமானகளும் சில்லமறயும் வகமாடுத்து ரஹீம் அந்தப் புத்தகத்மத வெமாங்கினமான.  கிழிந்தது

பற்றிய சபச்சுக்கு சவெமலயில்லமாமல் சபமாய்விட்டது.

கமடமய  விட்டு  வவெளிசய  வசேனறவுடன  தனனுமடய  மபயில்  இருந்த  சபனமா

மவெக்கும்  அழகமான  வபட்டிமய  எடுத்து  ரஹீமின  மகயில்  திணித்து  விட்டு  உமமார்

ஓடுவெமதக் கவெனித்தமாள யமாஸ்மி.

நண்பன எவ்வெளவு கூவியமழத்தும் உமமார் நிற்கவில்மல!
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2. கமாரிருளில் சபமார் அமழப்பு

உமமாருக்கு  அனறு  மமாமலப்  வபமாழுது,  மறக்க  முடியமாததமாகும்.  அவெசேர  அவெசேரமமாக,

ஊற்றுக்  சகணிக்குச்  வசேனறு  மககமால்  கழுவிக்  வகமாண்டு,  மமாமலயுணமவெ  முடித்துக்

வகமாண்டு  கூடுதலமாக  ஒரு  விளக்கு  வெமாங்கிப்  பற்றமவெத்துக்  வகமாண்டு  தன  அமறக்குச்

வசேனறமான.  அவெனுமடய  அமற,  ஒரு  வீட்டு  உச்சியில்,  களிமண்ணமால்  கட்டப்

வபற்றிருந்தது.  அது,  வவெங்கமாயமும் புல்லும்  கமாயமவெப்பதற்கமாகப்  பயனபடுத்தப்படும்

இடமமாகும்.  அதற்கு  வெமாடமக  சில  வசேப்புக்  கமாசுகளதமான.  அத்துடன  நட்சேத்திரங்கமள

அங்கிருந்து  நனறமாகப்  பமார்க்க  முடியும்.  இந்த  இரண்மடயும்  எண்ணித்தமான  அந்த

அமறமய  வெமாடமகக்குப்  பிடித்திருந்தமான  உமமார்.  இரவிசல  குளிர்ந்த  கமாற்று  வீசும்

வபமாழுது  வவெங்கமாயத்  தமாளகளும்,  புல்  கட்டுகளும்  உயிர்  வெந்தது  சபமால  சேலசேலக்கத்

வதமாடங்கும்.  படுக்மகயில்  படுத்தபடிசய,  கூமரகளுக்கு  சமல்  உளள  வெமானத்மதயும்,

சுல்தமானுமடய சமனமமாடச் சிகரத்மதயும் உமமார் பமார்க்க முடியும்.

இனறு  கமாற்றில்மல.  அது  அவெனுக்கு  நல்ல  வெமாய்ப்பமாக  இருந்தது.  இரண்டு

விளக்குகமளயும் ஏற்றிச்  சுவெரின இரு பக்கத்துப் படிகளிலும் மமாட்டி மவெத்து  விட்டுக்

சகமாணகணிதப்  புத்தகத்மத  எடுத்துத்  தன  மடியில்  வெழவெழப்பமான  பலமகயின  சமல்

மவெத்துக்  வகமாண்டு  பக்கங்கமளப்  புரட்டலமானமான.  பளளிக்கூடத்தில்  கிளிப்பிளமள

சபமால  திரும்பத்  திரும்ப  படித்தமதசய  படிப்பமதக்  கமாட்டிலும்,  இது  எவ்வெளசவெமா

உயர்ந்த படிப்பமாக இருந்தது.

கணிதத்மதப் படிக்கப் படிக்க உமமாரின ஆர்வெம் அதிகமமாயிற்று. சபனமாவும், மமயும்,

தமாளும்  அவென  மககளில்  ஏறின.  அளவுசகமாலும்,  வெட்டமமாக்கியும்  ஒரு  சகமாணம்

வெமரந்தமான.  அமதப்  பல  பகுதிகளமாகப்  பிரித்தமான.  எண்களும்  சகமாடுகளும்  அவென

மகவிரல்களில் நடனமமாடின.  அவெனுமடய மனம் கணக்கில் சுழனறது.  அவென சவெமல

வசேய்த  சுமவெயில்,  அங்கிருந்த  அவெனுமடய  அமற  விளக்குகள,  புத்தகம்  அத்தமனயும்

மமறந்து  விட்டன. ஒரு  நிமிடம்  உமமாரின  அமமதி  கமலந்தது.  ஒரு  பழக்கமமான  குரல்

எழுந்தது. இரவு சநரத் வதமாழுமகக்கமாக அமழக்கும் குரல் அது. அவென வதமாழுமக நடத்த

சவெண்டும்.  இந்தப் புத்தகம் மதவிசரமாதிவயமாருவென எழுதுயது.  இப்படிவயமாரு எண்ணம்

அவென மனத்திசல ஊசேலமாடியது.  எரியும் விளக்குகமளப் பமார்த்தமான.  எதுவும் புரியமாமல்

ஒரு வினமாடி இருந்தமான. மறுபடியும் கணக்கு சவெமலயில் ஆழ்ந்து விட்டமான.

நளளிரவுக்குக்  வகமாஞ்சேம்  சநரம்  இருக்மகயில்  மறுபடியும்  அவென  அமமதி

கமலந்தது.  வீதியில்  தடதடவவெனறு  நடமமாடும்  ஓமசே  சகட்டது.  வவெளிச்சேங்கள
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அங்குமிங்குமமாகத் சதமானறின.  வீட்டின உச்சியிசல ஓரத்திசல நினறபடி கீசழ வீதிமயக்

கவெனித்தமான.

கருத்த,  தமலப்பமாமகயணிந்த  ஒரு  வபரிய  உருவெத்மதச்  சுற்றி  ஒரு  கூட்டசம

திரண்டிருந்தது.

ஒரு  இஸ்லமாமிய  வசேய்தியறிவிப்சபமான,  அங்சக  நினறு  கூட்டத்தினரிடம்  கூறிக்

வகமாண்டிருந்தமான.

மத  நம்பிக்மக  உளளவெர்கசள!  அமமதியும்,  இனபமும்  அனுபவிக்க  நீங்கள

விமரவிசல,  எச்சேரிக்மகக்கமாரர்  ஒருவெரமால்  அமழக்கப்படுவீர்கள.  நம்பிக்மகயில்லமாத,

மதவிசரமாதிகளுக்வகதிரமாக  வெமாளபிடிக்கும்  நமாள  வெந்ததும்  முரசுகள  அதிரும்!  உடசன,

உங்கள அமமதிமயக் கமலத்துக்வகமாண்டு மதவிசரமாதிகமள, வவெட்டி வீழ்த்துவெதற்கமான

வீர வெமாள பிடிக்க நீங்கள சபமார்க்களத்திசல, குதிக்க சவெண்டும். கமாற்று மணமல, அடித்துக்

வகமாண்டு சபமாவெது சபமால, உங்கள வீரம் எதிர்ப்மப வீழ்த்த சவெண்டும். அமழப்பு வெரும்!

கமாத்திருங்கள.

வசேய்தியறிவிப்சபமானுமடய  குரல்  இருட்மடத்  துமளத்துக்  வகமாண்டு  எழுந்தது.

அங்சக கூடியிருந்தவெர்கள ஏசதசதமா சபசிக் வகமாண்டு பிரிந்து வசேனறமார்கள. அவெனுமடய

சபச்சுத் திறமமமய வியந்து வகமாண்டிருந்த உமமாரின எண்ணத்திசல, இனவனமாரு சகளவி

உதயமமாகியது.  இந்த  சுல்தமான  எப்வபமாழுது  பமார்த்தமாலும்,  “சபமார்  சபமார்!  எனறு

திரிகிறமாசன” எனபதுதமான அந்தக் சகளவி.

வசேய்தியறிவிப்சபமானும், “மத நம்பிக்மகயுளளவெர்கசள!” எனற அமழப்பும் மமறந்த

பிறகு,  உமமார்  நட்சேத்திரக் கூட்டங்கமள  சநமாக்கித்  தன  பமார்மவெமயச்  வசேலுத்தினமான.

திடீவரனறு  அவெனுக்குக்  வகமாட்டமாவி  வெந்தது.  விளக்குகமள  அமணத்து  விட்டுக்

கமாமலயும்  மகமயயும்  நீட்டிப்  படுத்தமான.  மறுகணம்  அவென  ஆழ்ந்த  உறக்கத்திசல

இருந்தமான.
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3. முக்கமாட்டுச் சிமறக்குளசள மூடி மவெத்த கட்டழகி!

பளளி  வெமாசேலிலிருந்து  புறப்பட்ட  வீதியின  மறுசகமாடியிசல  ஒரு  பூங்கமாவெனம்

இருந்தது.  அதில்  திரமாட்மசேக்  வகமாடிகள  அடர்ந்து,  படர்ந்து  கூடமாரம்  சபமால்

கமாட்சியளித்துக்  வகமாண்டிருந்தன.  நல்ல  நிழல்,  வகமாஞ்சே  தூரத்தில்  வீதி  திரும்பும்

இடத்திசல  ஒரு  வபரிய  மரமும்,  நீருற்று  ஒனறும்  இருந்தன.  இந்த  நீர்  ஊற்றிசலதமான,

நிஜமாப்பூர்  வபண்கள  தண்ணீர்  எடுக்க  வெருவெமார்கள.  வெரும்வபமாழுது  அந்த  மரத்தடி

நிழலிசல குளு குளுவவெனறு வீசும் கமாற்றிசல உட்கமார்ந்து ஊர்வெம்பு சபசுவெதும் உண்டு.

உமமார்  இங்சகதமான  கமால்,  முகம்  கழுவுவெதற்கும்,  தண்ணீர்  குடிப்பதற்கும்  வெருவெது

வெழக்கம்.

ஒருநமாள  யமாஸ்மியின  தமாயமார்  அவெமளத்  தண்ணீர்  எடுத்துக்  வகமாண்டுவெரும்படி

அங்சக அனுப்பினமாள. ஜமாடியில் தண்ணீர் வமமாண்டு வகமாண்டு அமதத் தமலயிசல தூக்கி

மவெப்பதற்கமாக  யமாஸ்மி  முயற்சித்துக்  வகமாண்டிருக்கும்  சபமாது  உமமார்  தண்ணீர்

குடிப்பதற்கமாக  வெந்து  சசேர்ந்தமான.  வெழக்கத்திற்கு  மமாறமாக  அவென  மகயில்  எந்தவிதமமான

புத்தகமும்  இல்மல.  அவென  கூட  யமாரும்  நண்பர்களும்  இல்மல.  தனனந்தனியமாக

வெந்திருந்தமான.

தண்ணீர்  குடித்தவுடன  உமமார்  சபமாய்  விடுவெமாசனமா  எனறு  நிமனத்த  யமாஸ்மி

அவெனிடம் சபச்சுக்வகமாடுக்கத் வதமாடங்கினமான.

“விதண்டமாவெமாதம்  சபசுகிறவென  எனறு  உனமனப்பற்றி  அப்பமா  வசேமானனமார்.  நீ  ஏன

இப்படிக் வகட்டுப் சபமாகிறமாய்?” எனறு யமாஸ்மி சகட்டமாள.

திடீவரனறு சபசேக் கற்றுக் வகமாண்ட பச்மசேக் கிளிவயமானமறப் பமார்ப்பது சபமால் உமமார்

அவெமளப்  பமார்த்தமான.  யமாஸ்மி  சமலும்  சபசேத்  வதமாடங்கினமாள.  அவெமனத்  திருத்தி

நல்லவெழிக்குக்  வகமாண்டு  வெரசவெண்டும்  எனறு  அவெளுக்குத்  சதமானறியது.  ‘எதற்கமாக

விதண்டமாவெமாதம் சபசி பளளிக்கூட ஆசிரியர்கமளக் சகலி வசேய்து வகட்டவபயர் எடுக்க

சவெண்டும்? பிறசரமாடு இனிமமயமாகப் சபசி நல்லவென எனறு வபயவரடுக்கக் கூடமாசதமா?’

எனறு சகட்டுவிட்டு, “உன வெயவதனன? பளளிக் கூடத்தில் படிக்கமாதசபமாதும் ரஹீமுடன

சுற்றமாமல் இருக்கும்சபமாதும், நீ எனன வசேய்வெமாய்?” எனறு சகட்டமாள.

“எனக்குப் பதிசனழு வெயதமாகிறது.  என தந்மத கூடமாரமடிப்பவெர்களின கூட்டத்மதச்

சசேர்ந்தவெர்.  சில  சேமயம்  நமான  அவெருமடய  கமடக்குச்  வசேல்சவென.  இப்வபமாழுது  அவெர்

இறந்துவிட்டமார், ரஹீம்தமான துமணயமாக இருக்கிறமான”, எனறு உமமார் வசேமானனமான.
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ஒரு பமாமறயின மீது சபமாய் உட்கமார்ந்து வகமாண்டு யமாஸ்மி அவெமனயும் அதில் வெந்து

உட்கமாரச் வசேமானனமாள.

சவெமலசய  ஒனறும்  பமார்க்கசவெண்டியதில்லமாத  சநரத்திசல  நீ  எனன  வசேய்வெமாய்?

எனன  வசேய்ய  விரும்புவெமாய்?”  எனறு  சகட்டமாள.  அவென  தனமனப்பற்றி  நிமனத்துக்

வகமாண்டிருக்க சவெண்டும் எனறு எண்ணித்தமான,  அவெள அவ்வெமாறு சகட்டமாள.  அருகிசல

வெந்து  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டு  உமமார்  வசேமானனமான  “ஓர்  ஆரமாய்ச்சிகூடம்  ஏற்படுத்திக்

வகமாளள விரும்புகிசறன” எனறமான.  அது எனனசவெமா யமாஸ்மிக்குப் புரியமாத விஷயமமாக

இருந்தது, அப்புறம்...? எனறமாள.

“நட்சேத்திர வெட்டம் கமாட்டும்சகமாளம்,  சடமாலமி எனபவெருமடய நட்சேத்திரக் கணிதம்

இவதல்லமாம்  சவெண்டும்”:  எனறமான  உமமார்.  ஆரமாய்ச்சிக்கூடம்  எனறமால்  இனனும்

எனவனனன  சவெண்டுசமமா?  தனனுமடய  இனபக்  கனவு  சபமால,  உமமாருக்கும்.  ஏசதமா

இலட்சியக் கனவு இருக்கிறது எனபமத மட்டும் யமாஸ்மி உணர்ந்து வகமாண்டமாள.  தமான

எப்படி  அமீரின  அரண்மமனயிசல,  வவெளளிய  அனனம்  மிதக்கும்  வதளளிய

நீர்த்தடமாகங்கமள  உளளத்திசல  எண்ணியிருந்தமாசளமா  அதுசபமால  உமமாரும்  ஏசதமா  ஒரு

இலட்சியத்துடனதமான இருக்கிறமான எனபது அவெளுக்குப் புரிந்தது. “வதரியும் வதரியும்.

நட்சேத்திரங்கமளக்  கணக்கிட்டு  விதிமயயறிந்து  வசேமால்லுகிற  சிதி  அகமது  சபமால  நீயும்

ஒரு சசேமாதிடனமாக விரும்புகிறமாய். அதுதமாசன!” எனறு யமாஸ்மி சகட்டமாள.

சிதி  அகமது  எனபவென  வபரிய  சசேமாதிடப்புலி  எனறு  வபரிய  வபண்கள  சபசிக்

வகமாளவெமத  யமாஸ்மி  சகளவிப்பட்டிருந்தமாள. “ஜமாதகக்  கட்டத்மதப்  சபமாட்டு  மவெத்துக்

வகமாண்டு  அர்த்தமில்லமாமல்  முனு  முணுத்து  அமசேசபமாடும்  கழுமத  சபமானற  அந்த

முடர்களின தமலவென சிதி அகமது அவெமனப் சபமால் நமான ஏன ஆகசவெண்டும்?” எனறு

ஆத்திரமமாகப் சபசினமான உமமார்.

அவெனுக்கு  சிதி  அகமதின  வபயரும்  பிடிக்கவில்மல;  சசேமாதிடத்தில்  நம்பிக்மகயும்

இல்மல  எனபமத  யமாஸ்மி  புரிந்து  வகமாண்டமாள.  ஆனமால்  உமமார்  எனன  வசேய்ய

எண்ணுகிறமான எனபது மட்டும் அவெளுக்குப் புரியவில்மல,  கமாலத்மதயும் சநரத்மதயும்

அளந்து  கணக்கிடப்  சபமாகிறமானமாம்;  கதிரவென  உதித்தமால்  கமாமல  சதமானறுகிறது  ஐந்து

சவெமளத்  வதமாழுமகயும்  முடிந்து  ஆகமாயத்தில்  நட்சேத்திரங்கள  பூத்துவிட்டமால்,  இரவு

வெந்து  விடுகிறது.  மமாதங்கமளக்  கணக்கிட  நிலவு  இருக்கிறது.  வெளர்பிமற,  சதய்பிமற

இரண்டும்  சசேர்ந்தமால்  ஒரு  மமாதம்.  இதுதமான  கமால  அளமவெப்பற்றி  யமாஸ்மி  கண்டு

மவெத்திருந்த முடிவு.
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ஆனமால்,  உமமாருக்கு  மமாதங்கமளக்  கணக்கிடும்  பிமறக்  கணக்குப்  பிடிக்கவில்மல.

இதனமால் ஓர் ஆண்டில் பல மணி சநரங்கள விடுபட்டுப் சபமாகினறன. ஏன அப்படிப் பல

மணிகமள நமாம் இழக்க சவெண்டும்? நிலவு ஒழுங்கமாக மணி கமாண்பிக்கமாவிட்டமால், அமத

விட்டு விட்டு சவெறு வெழி சதடக்கூடமாதமா எனன?  சேரியமான ஆண்டுக்கணக்மகயுண்டமாக்க

சவெண்டும் எனபது உமமாரின இலட்சியமமாக இருந்தது.

யமாஸ்மி  அவென  வசேமானன  எல்லமாவெற்றிற்கும்  தமலயமாட்டினமாள.  அவெள  உளளத்தின

உளசள  ஓர்  கற்பமனகனவு  உருவெமாகிக்  வகமாண்டிருந்தது.  உமமார்  ஆரமாய்ச்சிக்கூடம்

அமமத்துவிட்டமால்,  யமாஸ்மியிடம்  தன  அனமபச்  வசேலுத்துவெமாசனயமானமால்  எவ்வெளவு

நனறமாக  இருக்கும்.  அவெனுமடய  கூடம்  முழுவெதும்  கூட்டிப்வபருக்கி,  எல்லமாச்

சேமாமமானகமளயும்  தூசி  துமடத்து  ஒழுங்கமாக  மவெத்து  அவெனுமடய  ஆமடகமளத்

துமவெத்துக் கமாயப்சபமாட்டு அவெனுமடய கமால் மிதியடிகளின சமல் பகுதியில் பூ சவெமல

வசேய்து  -  ஆகமா;  அனறு  முதசல  அவெனுக்கு  அவெளமால்  எனவனனன  உதவி  வசேய்ய

முடியுசமமா அத்தமனயும் வசேய்து வகமாண்டு,  அவென கூடசவெ அந்த ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்தில்

இருந்து விடுவெமாள.  இருவெரும் ஒனறமாக இருப்பமதப் சபமால் இனபமமான வெமாழ்வு சவெறு

எதுவும்  உண்டமா?  அவெளுமடய  வபண்  உளளத்திசல  சவெறு  எவ்விதமமான  கனவுதமான

சதமானற முடியும்? வநஞ்சில் நிமறந்த அனபமன நீங்கமாமல் சசேர்ந்திருப்பதுதமாசன எந்தப்

வபண்ணும்,  எதிர்பமார்க்கும்  இனபமமாக  இருக்கிறது!  அவெளுக்கு  வீட்டுக்குப்  சபமாக

சவெண்டுசம  எனற  எண்ணம்  சதமானறசவெயில்மல.  அப்படிசய  உமமாரின

அருகிசலசயயிருந்து,  அவென  சபசுவெமதக்  சகட்டுக்  வகமாண்டு,  அவென  அங்க

அமசேவுகமளயும்,  முக  பமாவெத்தில்  ஏற்படுகினற  மமாறுதல்கமளயும்  பமார்த்துக்

வகமாண்சடயிருந்து விடலமாம் சபமாலிருந்தது. அவெமனப் பிரிந்து அவெளமால் வெமாழ முடியுமமா

எனற  ஐயசம  யமாஸ்மியின  உளளத்தில்  உருவெமாகிவிட்டது  அந்தப்  பிஞ்சு  உளளத்திசல

அந்த உமமார் இல்லமாத உலகம் வவெறும் வவெட்ட வவெளியமாய் பமாமலவெனமமாய் சவெண்டமாத

வவெயிலமாய் ஒனறும் இல்லமாத தனமமயமாய்த் சதமானறியது. உமமாருடன இருப்பமதத் தவிர

சவெறு எதிலும் வெமாழ்சவெமா,  இனபசமமா இல்மலவயனறு சதமானறியது.  அவெனுக்குச் சேற்று

வநருங்கி உட்கமார்ந்து வகமாண்டமாள. தமான சூடுவெதற்கமாக யமாஸ்மி பறித்து மவெத்திருந்த ஒரு

சரமாஜமாப்பூமவெ எடுத்து நீட்டி, “இது உனக்குப் பிடித்திருக்கிறதமா?” எனறு சகட்டமாள.

உமமார்,  அமத  வெமாங்கி  நுகர்ந்து  பமார்த்துவிட்டு,  “இது  உனனுமடயதல்லவெமா?  நீசய

மவெத்துக் வகமாள” எனறமான.

“இல்மல,  அமத  உனக்குக்  வகமாடுக்க  விரும்புகிசறன.  நீ  அமத  மவெத்துக்

வகமாளகிறமாயமா?”  எனறு யமாஸ்மி சகட்டமாள.  ஒருமுமற அவெளுமடய அக்கமாள தனவீட்டு

மமாடியிலிருந்து சரமாஜமாப் பூமவெக் கீசழ சபமாட்டமாள. அவெமள கமாதலித்த பமாக்தமாது நகரத்து

20



இமளஞன ஒருவென அமத வெமாங்கித்தன வநஞ்சில் வபமாருத்திக் வகமாண்டமாள.  அதுசபமால

உமமாரும் வசேய்வெமாவனனறு யமாஸ்மி எதிர்பமார்த்தமாள.  ஆனமால் உமமாரின மனசமமா,  பிமறக்

கணக்கு  மமாதத்மதப்  பற்றியும்,  பற்பல  விஷயங்கமளப்  பற்றியும்  எண்ணமிட்டுக்

வகமாண்டிருந்தது.  மகயிலிருந்த சரமாஜமாமவெ சநமாக்கிக் வகமாண்டிருந்த கண்களிசல அதன

உருவெம்  வதரியவில்மல,  சவெறு  எமவெ  எமவெசயமா  சதமானறி  மமறந்து  வகமாண்டிருந்தன.

எங்சகமா சபமாய்க் வகமாண்டிருந்த உமமாரின உளளத்மத யமாஸ்மி இந்த உலகத்திற்கு இழுத்து

வெந்தமாள. அவென  அமமக்கப்  சபமாகும்  ஆரமாய்ச்சிக்கூடம்  ஏசதமா  வபரிய  சகமாட்மடக்

சகமாபுரத்மதப் சபமானறது எனறு அவெள நிமனத்துக் வகமாண்டமாள.

“நீ ஆரமாய்ச்சிக்கூடம் அமமத்துவிட்டமால் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியமாக இருக்கும்”

எனறமாள யமாஸ்மி.

உமமார் புனசிரிப்புடன “யமாஸ்மி உனக்கு எனன வெயதமாகிறது?” எனறு சகட்டமான.

“கிட்டத்தட்டப்  பதினமூனறமாகிறது”  எனறு  யமாஸ்மி  வமல்லியகுரலில் வசேமானனமாள.

பதினமூனறு  வெயதமாகிவிட்டமால்  ஒரு  வபண்  திருமணம்  வசேய்து  வகமாளளத்

தகுதியுமடயவெளமாகி  விடுவெமாள  எனறு  தன  தமாயும்  மற்ற  வபண்  மணிகளும்  சபசிக்

வகமாண்டது அவெள நிமனவுக்கு வெந்தது.

உனக்குப்  பதினமூனறு  வெயது  நிமறயும்  வபமாழுது  உனக்கு  நமான  நிமறய  சரமாஜமாப்

பூக்கள அனுப்பி மவெக்கிசறன எனறு வசேமால்லிவிட்டு,  உமமார் எழுந்து நடந்து விட்டமான.

அப்படி நடந்து சபமாகும்சபமாது அந்தச் சிறுமியிடம் எப்படி நமான இந்த மமாதிரிச் வசேமால்லி

விட்சடன எனறு நிமனத்துக் வகமாண்டமான. வெயது வெந்த வபண்ணிடம் வசேமால்ல சவெண்டிய

வசேமாற்கமள அவெளிடம் வசேமால்ல சநர்ந்துவிட்டசத எனறு அபமாசேப்பட்டமான.

ஆனமால், யமாஸ்மி அமசேயமாத சிமலசபமால் அந்த இடத்திசலசய உட்கமார்ந்து வகமாண்டு

இருந்தமாள.  அவெள கண்களிசல ஆர்வெஒளி நடமமாடியது.  அவெள உடவலங்கும் ஏசதமா ஒரு

இனப உணர்வு பரவியது.  தனமன மறந்து இவ்வெளவு சநரமும் அமசேவெற்றிருந்த அவெள

கமாதுகளில்  கழுமதகளின  மணிசயமாமசே  விழுந்தது.  வதருவில்  நடந்து  வசேல்லும்

மனிதர்களின  உருவெங்கள  வதரியத்  வதமாடங்கின.  இருந்தும்,  அவெளுமடய  இனப

எண்ணங்கள  மமாறுதலமடயமாமசல  இருந்தன.  “நீருற்றின  அருகிசலசய  சநரத்மதக்

கழிக்கிறமாசய?”  எனறு சில வபண்கள வெந்து சுட்டிப் சபசியதும்தமான அவெளுக்கு வீட்டு

நிமனப்பு வெந்தது.

சிறிது  சநரம்  வசேனறதும்,  யமாஸ்மி  ஏற்வகனசவெ  சரமாஜமாப்பூப்  பறித்த  இடத்திற்குச்

வசேனறு,  மற்வறமாரு  பூமவெப்  பறித்துக்  வகமாண்டு  தனனுமடய  பூமனக்குட்டிமயயும்

அமழத்துக் வகமாண்டு தனனுமடய படுக்மகக்குச்  வசேனறமாள. “நீரூற்றுக்குப் பக்கத்திசல
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சநற்று  முழுவெதும்  மீமசே  முமளக்கமாத  ஒரு  மபயசனமாடு  திரிந்து  வகமாண்டிருந்தமாள

உனனுமடய  யமாஸ்மி!  இனி  அவெமளவிட்டு  மவெக்கக்கூடமாது.  முக்கமாடு  சபமாட்டு

முமலயில் கிடத்த சவெண்டியதுதமான!” எனறு தன வீட்டுப் வபண்மணிகளில் ஒருத்தி தன

தமாயிடம் வசேமால்வெமதக் கவெனித்தமாள யமாஸ்மி.

“இனிசமல், அவெமளக் கமடக்கும் அனுப்பக் கூடமாது!” எனறு தமாயமார் வசேமானனமாள.

யமாஸ்மி  ஒனறும்  சபசேவில்மல.  இது  எதிர்பமார்த்ததுதமான  திருமணம்  வசேய்யத்

தகுந்தவெள எனபதற்கு அமடயமாளமமாக முக்கமாடு தரப்சபமாகிறமார்கள எனபது அவெளுக்குப்

வபருமமயமாக  இருந்தது.  இனிசமல்  யமாரும்  தனமன  அலட்சியப்  படுத்த  மமாட்டமார்கள

அல்லவெமா?

ஆனமால், அவெள உமமாமரப் பமார்க்க முடியமாசத! ஏன பமார்க்க முடியமாது? எப்படியமாவெது

பமார்க்கத்தமான சவெண்டும்.  நமானகு சுவெர்களும் பலகணித் திமரகளுமமா அனமபத் தடுத்து

நிறுத்திவிடும்? எப்படியும் உமமாமரப் பமார்ப்சபன, எனறு யமாஸ்மி உறுதி வகமாண்டமாள.

ஆனமால், உமமார் ஊமரவிட்சட சபமாய்விட்டமான!
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4. அறியமாமல் வசேமானன ஆபத்தமான சசேமாதிடம்!

நிஜமாப்பூருக்கு  சமற்சக,  வகமாரமாசேமான  பமாமதயில்  ஓர்  ஒட்டகச்சேமாரி  சபமாய்க்

வகமாண்டிருந்தது.  குதிமரப்  பமடவயமானறு  அமதத்  வதமாடர்ந்தது,  வநடுந்துரப்

பயணத்திற்குப் பிறகு, அவ்வெழியில் மமலப்பமாங்கமான இடத்தில் உளள சேத்திரம் ஒனறில்

அதன  பிரயமாணிகள  தங்கினமார்கள.  முதல்நமாள  இரவு,  அங்சக  யமாரும்  தூங்கவும்

முடியவில்மல.

திறந்த  வவெளியில்,  முட்வசேடிகளின  சுப்பிகள  எரிந்து  வகமாண்டிருந்தன.  ஒட்டகங்கள

ஒருபுறம்  அமசேசபமாட்டுக்  வகமாண்டிருந்தன.  குதிமரகள  ஒருபுறம்  புல்சமய்ந்து

வகமாண்டிருந்தன.  பமடயமாட்கள  சசேமாற்றுப்  பமாமனகமளச்  சுற்றி  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டு,

கமடசிப்  பருக்மகமயக்  கூட  விடமாமல்  வெழித்துச்  சேமாப்பிட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள

அவெர்கமளச்  சுற்றி ஒசர  பிச்மசேக்கமாரக்  கும்பல்.  அத்தமன  சபருக்கும்  இல்மலவயனறு

வசேமால்லமாமல்,  வசேப்புக்  கமாசுகமளயும்,  கமாய்ந்த  பழங்கமளயும்  பிச்மசேசயமாடுகளிசல

சபமாட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  இப்வபமாழுது  அவெர்கள  சபமாகும்  பயணம்

சேமாதமாரணமமானதல்ல. ஆபத்து நிமறந்த இடம் சநமாக்கிப் சபமாகிறமார்கள. உயிமரப் பணயம்

மவெத்து,  வவெற்றி  சதமால்வி  பமார்க்க  சவெண்டிய  சபமார்க்  களம்  சநமாக்கிப்  சபமாய்க்

வகமாண்டிருக்கும்  அவெர்கள,  தங்கள  விதி  நல்லமுடிவெமாக  நடக்க  சவெண்டும்  எனற

எண்ணத்திசல தருமம் வகமாடுக்கச் சேமளக்கமாதவெர்களமாக இருந்தமார்கள.  சபமார் அணியிசல

கலந்து வகமாளவெதற்கமாகப் புறப்பட்டு வெரும் வீரர்கள, கூட்டம் கூட்டமமாகத் தினந்சதமாறும்

வெந்து வகமாண்டிருப்பதமால்,  சேத்திரக்கமாரனுக்கு நல்ல வெரும்படி!  பணத்மத மமறமுகமமாக

எண்ணி எண் வபட்டிக்குளசள சபமாட்டுக் வகமாண்டிருந்தமான அவென.  வீரர்கள அடிக்கடி,

தண்ணிர்  சகட்டமார்கள.  இருந்த  தண்ணீர்  எல்லமாம்  தீர்ந்து  சபமாய்விட்டது,  நமான  எனன

மூசேமாநபியமா  நிமனத்ததும்,  தண்ணிமரக்  வகமாண்டுவெர?  எனறு  சேத்திரக்கமாரன  கத்திக்

வகமாண்டிருந்தமான.  சதமாலமாமடகமள  விரித்துப்  படுக்மககமளத்  தயமார்  பண்ணிக்

வகமாண்டிருந்தனர்  சிலர்.  கணப்புகமள  எரித்து  மமலக்கமாற்றின  குளிர்ச்சிமயத்

தடுப்பதற்கமாக  அமதச்  சுற்றி  இருந்தமார்கள  பலர்.  வகமாரசேமானியர்களும்  அசரபியர்களும்

பமாரசீகர்களும் கணப்புகமளச்  சுற்றி இருக்கும்சபமாது  அந்த  வநருப்பின ஒளியிசல  தமாடி

நிமறந்த  முகங்கள  மினனி  ஒளிவிட்டுக்  வகமாண்டிருந்தன.  துருக்கியர்களதமான  அந்தக்

குளிர்க்கமாற்மறத்  தமாங்கும்  வெலுவுமடயவெர்களமாக  இருந்தமார்கள.  சபமாரும்  அமலச்சேலும்

அவெர்களுக்குப் புதிதல்ல.
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இப்படிப்பட்ட  சபமார்மறவெர்  கூட்டத்திசல,  நிஜமாப்பூர்  நிலச்  சுவெமானதமார்  புதல்வென

ரஹீம்  சசேடமாவும்  இருந்தமான.  அவென  தனக்வகனத்  தனிசய  ஒரு  கணப்புடன  சதமால்

அமடப்புடன கூடிய கதகதப்பமான அமறவயமானறில் இருந்தமான.

நிஜமாப்பூரில்  ஒருநமாள  இரவு,  அவென  தன  அமறக்  கதமவெத்  தமாளிட்டுக்  வகமாண்டு,

திரமாட்மசே  மது,  குடித்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  அப்வபமாழுதுதமான  அந்த  ஆர்வெமமான

சபமாரமழப்பு  கூக்குரல்  சகட்டது.  அந்தக்குரல்  சபமாரமழப்பமாக  மட்டுமில்மல;

எச்சேரிப்பமாகவும்  இருந்தது.  ரஹீம்  சேமாதமாரணமமாக சகளிக்மககளில்  விருப்பங்

வகமாண்டவென.  மற்ற விஷயங்களில் அவென விருப்புக் கமாட்டுவெசத  கிமடயமாது.  ஆனமால்

இந்தப் சபமாரமழப்பில் கலந்திருந்த ஏசதமா ஒரு சேக்தி அவெமனயும் இந்தப் சபமாரில் கலந்து

வகமாளளும்படி  தூண்டியது.  தூரசமற்குப்  பிரசதசேத்திசல,  சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமான

நடத்தப்சபமாகும்,  அந்தப்  சபமாரிசல,  மதவிசரமாதிகமள  எதிர்த்து  முறியடிப்பதற்கமாக

அவென  கிளம்பி  வெந்திருந்தமான.  அவெனுடன  அவெனுமடய  உயிர்த்  சதமாழன,  உமமார்  கூட

வெந்திருந்தமான.  ரஹீம்,  இரமானிய  பரம்பமரயிசல  வெந்த  பமாரசீகப்  வபருங்குடிமயச்

சசேர்ந்தவென. அவென குடிமரபு கிசரக்கர்கள மரபினும் பழமமயமானது.

அவெனிடம் குற்றமற்ற தனமமகளும், நற்குணங்களும் நிமறந்திருந்தன. இருந்தமாலும்

இனிப்புக்  கலந்த  மதுவிசல  விருப்பமுமடயவென.  சிறுவெயதில்  சபமாசலமா  முதலிய

விமளயமாட்டுக்களில்  ஈடுபட்டிருந்தமாலும்,  பினனமால்  அவென  விமளயமாட்டுக்கமள

அதிகமமாக  விரும்பவில்மல.  அவெனுக்குப்  சபமார்  கூட  ஏசதமா  மமானகமள

சவெட்மடயமாடுவெது  சபமாலத்  தமான  சதமானறியது,  கூட  இருந்த  ஒருவென,  குளிர்தமாங்க

முடியவில்மலசய எனறு கூறினமான.  ரஹீமுக்கும் குளிரமாகத்தமான இருந்தது.  வகமாட்டமாவி

வெந்தது.  ஆனமால்,  அவெனமால்  அமமதியமாகத்  தூங்கமுடியவில்மல.  சதமால்படுக்மககளின

ஊசட,  மூட்மடபூச்சிகள சவெறு புகுந்து வகமாண்டு அவெனுக்குத் வதமால்மல வகமாடுத்தன.

சேத்திரக்கமாரன அவென எதிசர வெந்து நினறு வகமாண்டு சபமாகமாமல் அங்சகசய நினறமான.

சபச்சுக் வகமாடுத்த பிறகுதமான அவென அங்சகசய நினறு வகமாண்டிருப்பதன கமாரணம்

புரிந்தது.  சேத்திரத்துக்குப்  பினனமாசலயுளள  வீட்டில்  சில  வபண்  பிரயமாணிகள  வெந்து

தங்கியிருக்கிறமார்களமாம்.  அவெர்களில்  சில  வபண்கள  பமாக்தமாதிலிருந்து  வெந்தவெர்களமாம்,

அழகிகளமாம்.  இரவுப்  வபமாழுமதச்  சுமவெயமாக்கும்  பயிற்சி  வபற்றவெர்களமாம்.  ரஹீம்

இரமவெ  இனபமமாகக்  கழிக்க  விரும்பினமால்  ஏற்பமாடு  வசேய்ய  அவென  ஆயத்தமமாக

இருக்கிறமானமாம்.  இதுதமான  விடுதிக்கமாரன  கூறிய  வசேய்தி.  ரஹீம்  இந்த  மமாதிரி

விஷயங்களில்  பினவெமாங்குவெது  கிமடயமாது.  உடசன  எழுந்து  அங்குளள

சவெமலக்கமாரர்கமள  சநமாக்கி,  உமமார்  வெந்தமால்  தமான  சில  நண்பர்கமளக்  கண்டு  சபசேச்

வசேனறிருப்பதமாகச்  வசேமால்லும்படி  கூறிவிட்டுக்  சேத்திரக்கமாரமனத்  வதமாடர்ந்து
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வசேனறமான. கூட இருந்த சிப்பமாய்கள ரஹீமமப் வபமாறமாமமக் கண்கசளமாடு பமார்த்தமார்கள.

சேமாதமாரண  மனிதர்களமாகிய  அவெர்கள  இந்த  மமாதிரியமான  இனபத்மத  இந்தச்  சேமயத்தில்

அனுபவிப்பவதனபது  இயலமாது.  ரஹீம்  சபமானற  வசேல்வெந்தர்கள  தமான  நிமனத்தமதச்

வசேய்யமுடியும்.  அல்லமா  அருள  புரிந்தமால்,  சேண்மடயிசல  வவெற்றி  வபற்றுத்

திரும்பும்சபமாது,  மதவிசரமாதிகளின  வபண்கமள  அடிமமகளமாகப்  பிடித்துவெரும்

சநரத்திசல ஒவ்வவெமாரு சேமாதமாரணச் சிப்பமாயும் கூட ஆளுக்கு ஒனறிரண்டு வபண்கசளமாடு

மகிழலமாம். ரஹீம் சபமான திமசேமயப் பமார்த்து ஏங்கிவிட்டுக் கணப்பிசல கதகதப்சபற்றிக்

வகமாண்டு சிப்பமாய்கள தூங்கத் வதமாடங்கினமார்கள.

ரஹீம்,  அலுத்துச்சேலித்துப்  சபமாய்  வநடுசநரத்திற்குப்  பிறகு  திரும்பி  வெந்தமான.

எனனசவெமா  அவெனுக்கு  நமாடிப்சபமான  இடத்தில்  இனபம்  இல்மல  சபமாலிருக்கிறது.

சேத்திரக்கமாரமனத்  திட்டிக்  வகமாண்சட  வெந்தமான,  படுக்மகயில்  இருந்த  உமமார்  எழுந்து

நினறு கணப்புத் தீமய அதிகமமாக விசிறிவிட்டுத் தன உயிர்த்சதமாழனுக்கு இடம் ஒதுக்கிக்

வகமாடுத்தமான.  எங்சக  சபமாயிருந்தமாய்  எனறு  சகட்ட  உமமாருக்குப்  பதில்  வசேமால்லமாமல்

சேத்திரக்கமாரமனக்  கண்டபடி  திட்டிக்  வகமாண்சட  அருகில்  உட்கமார்ந்த  ரஹீம், “நீ எங்சக

சபமாயிருந்தமாய்?” எனறு உமமாமரத் திருப்பிக் சகட்டமான.

உமமார்,  சேண்மடக்  களத்திற்சக  புதியவென.  ஆனமால்  பமாமலவெனப்  பிரசதசேங்களிசல

அமலந்து  திரிந்து  அனுபவெப்பட்டவென.  அதிலும்  அந்தக்  வகமாரசேமான  வீதி  வநடுகிலும்

அந்தச்  சேமயம்  கலகலப்பமாக  இருந்தது.  ஆங்கமாங்சக  நடந்துவெரும்  பமடகளும்  வெழிச்

சேத்திரங்களில்  தங்கியிருக்கும்  வீரர்களும்,  சபமாரிசல  பங்கு  வகமாளளத்  சதசேத்தின  பல

பகுதிகளிலிருந்து  வெந்து  கூடமாரமடித்துக்  வகமாண்டிருக்கும்  இளவெரசேர்களும் இப்படியமாக

அந்தப்  பமாமத  வநடுகிலும்,  மக்கள  நடமமாட்டம்  அதிகரித்திருந்தது.  உமமாருக்கு  எல்லமா

விஷயங்களிலும்  ஆர்வெமமாயிருந்தது.  பலப்பல  பகுதிப்  பமடகள  தங்கியிருக்கும்

இடங்களுக்கும் வசேனறு ஒவ்வவெமாருவெமரயும் விசேமாரிப்பதும்,  சபசிக் வகமாண்டிருப்பதும்,

அவெர்கள  வகமாண்டு  வெந்திருக்கும்  சேமாமமானகமளப்  பமார்மவெயிடுவெதுமமாக  அவென

திரிந்தமான. ஓர்  ஆற்மறக்  கடந்து  வசேல்லும்  சபமாது  உமமார்  கண்ட  அதிசேயங்கள

அபூர்வெமமானமவெ.  இப்படிசய அவென அந்தச் சேமாமலவெழிக்குப் சபமாகும்சபமாது தூரத்திசல

ஓர்  அமீரி  (இளவெரசேனின)  கூடமாரத்திற்குச்  வசேல்லும்படி  சநர்ந்தது.  அந்தப்  வபரிய

கூடமாரத்திற்குள  வசேனறு  அந்த  இளவெரசேமனக்  கண்டு  சபசும்  வெமாய்ப்பு  உமமாருக்குக்

கிமடத்தது.  அந்த  இளவெரசேமனச்  சுற்றியிருந்த  துருக்கி  வீரர்கள,  தங்கத்  தமலக்கவெசேம்

அணிந்திருந்தமார்கள.  கூடமாரத்தின நடுவிசல வநருப்புக் கணப்பின அருகிசல ஒரு சிவெந்த

விரிப்பின  மீது  அந்த  இளவெரசேன  அமர்ந்திருந்தமான.  அவெசனமாடு  அவெனுமடய

ஆசிரியர்களமான  சேட்டநுணுக்கக்கமல  அறிஞர்கள  சபசிக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவென
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ரஹீமமக் கமாட்டிலும் இரண்டு வெயது இமளயவென. அவெனிடம் அந்த அறிஞர்கள அவென

கண்ணில்பட்ட அந்த நட்சேத்திரம் வெடமீன எனறு வசேமால்லிக்வகமாண்டிருந்தமார்கள. ஆனமால்

உமமார்  அது  வெடமீன  அல்லவவெனறும்  அந்த  இடத்திலிருந்து  பமார்த்தமால்  வெடமீன

வதரிவெதற்கு  மமார்க்கமில்மலவயனறும்  வதரிந்து  வகமாண்டிருந்தமான.  அந்த  அறிஞர்கள

வபயர் அளவில் அறிஞர்கசள தவிர எந்தவிதமமான அறிவும் இல்லமாத முட்டமாளகள. உமமார்

அந்த இளவெரசேனிடம் சபமாய் அந்த வெடமீன நட்சேத்திரத்மத இங்கிருந்து பமார்க்க முடியமாது

எனறு  கூறினமான.  தன  ஆசிரியர்களின  சபச்மசே  மறுத்துச்  வசேமால்லும்  ஒருவெமன

வசேருப்பமால்  அடித்து  விரட்டுவெமத  விட்டு  விட்டு  இளவெரசேன  “நட்சேத்திரங்கள  மூலம்,

ஏதமாவெது,  சபமாமரப்பற்றிய  வசேய்திகள  அறிந்து  வசேமால்ல  முடியுமமா”  எனறு  சகட்டமான.

வெருங்கமாலத்மதப்பற்றிக்  குறி  வசேமால்ல  முடிந்தமால்  ஞமானிகமளக்  கமாட்டிலும்  உயர்ந்த

நிமலயில்  இருந்திருக்கலமாம்.  உமமாருக்கு  இதில்  நம்பிக்மகயில்மல,  இருந்தமாலும்

இளவெரசேன  சகட்பதற்கமாகச்  வசேமானனமான.  தமான  வசேமால்கிறபடி  நடக்கும்  எனபதில்

அவெனுக்கு  நம்பிக்மகசய  கிமடயமாது.  ஏசதமா  சகட்கிறமான  வசேமால்லுசவெமாம்  எனற

முமறயிசல வசேமால்லி மவெத்தமான.

இரண்டு  அரசேர்கள  சபமாரிடப்  சபமாவெதமாகவும்,  அந்தப்  சபமாரிசல,  கீமழநமாட்மடச்

சசேர்ந்த  அரசேன  சமசலமாங்கி  வவெற்றி  வபறக்  கூடுவமனறும்,  சமமலநமாட்டுப்  சபரரசேன

சதமாற்றுவீழப்  சபமாவெதமாகவும்  வசேமானனமான,  முடிவில்  அந்த  இரண்டு  அரசேர்களுசம

சேமாவுக்குப் பலியமாவெமார்கவளனறும் கூறினமான.  ஆனமால் இமதக் சகட்ட அந்த இளவெரசேன

சபமயசயமா  பூதத்மதசயமா  கண்டு  மிரண்டவென  சபமால  விழித்தமான. இந்த

விபரங்கமளவயல்லமாம் உமமார் தன உயிர்த் சதமாழனமான ரஹீமிடம் கூறியசபமாது,  அவென

அந்த இளவெரசேன யமார் எனறு சகட்டமான.  உமமார் “அமதத்தமாசன நமான சகட்டுத் வதரிந்து

வகமாளளவில்மல.  அவெமன  எல்சலமாரும்  இளஞ்சிங்கம்,  இளஞ்சிங்கம்  எனறு

குறிப்பிட்டுப் சபசிக் வகமாண்டிருந்தமார்கள” எனறமான.

“உமமார்  இளஞ்சிங்கம்  யமார்  எனறு  நீ  சகளவிப்பட்டசத  இல்மலயமா?  அதுதமான  நம்

சபரரசேர்  சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமான  அவெர்களின  முத்தமகன.  சுல்தமாமன  வீரசிங்கம்

எனறும் மகமன இளஞ்சிங்கம் எனறும் மக்கள குறிப்பிட்டுப் சபசுவெதுண்டு. நீ சசேமாதிடம்

வசேமால்லிவிட்டு வெந்தமாசய அமத  சகட்டவென நம் இளவெரசேன.  அவெனுமடய தந்மதயின

மரணத்மதப்பற்றி  அவெனிடசம  வசேமால்ல  எவெனுசம  துணியமமாட்டமான.  நீ  துணிந்து

வசேமால்லிருக்கிறமாய்  உனமன  அவென  சும்மமாவிட்டசத  வபரிது  இருந்தமாலும்  அவென

ஆட்சிக்கு  வெருவெதுபற்றி  நீ  குறிப்பிட்டிருக்கிறபடியமால்  அவென  மனதுக்குள

மகிழ்ந்திருக்கவும்கூடும்.  அவென  உனமனப்பற்றி  எதுவும்  சகட்கவில்மலயமா”  எனறு

ரஹீம் சகட்டமான.
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“என  வபயமரக்  சகட்டமான,  வசேமானசனன.  எங்சக  சவெமல  வசேய்கிறமாய்  எனறு

சகட்டமான.  நிசேமாப்பூர்  பளளிக்கூடத்திசல  படித்துக்  வகமாண்டிருக்கிசறன  எனறு

வசேமானசனன” எனறமான உமமார்.

“உமமார்,  நீ  வசேமானன  சசேமாதிடம்  பலித்து  வவெற்றியும்  கிமடத்துத்  தந்மதயும்  இறந்து

தமான  அரசேனமாக  வெந்தமால்  அப்சபமாது,  நீ  அந்த  இளஞ்சிங்கத்திடம்  வசேனறு  சகட்டமால்,

நிச்சேயமமாக  உனமன  அரசேமாங்கச்  சசேமாதிடனமாகப்  பதவி  வகமாடுத்துப்  வபருமமப்

படுத்துவெமான. அப்படி நடந்தமால், உனக்கு சேமுக்கமாளம் விரிக்கும் சவெமலக்கமாரனமாகவெமாவெது

எனமன  ஏற்றுக்  வகமாண்டு  நல்லசேம்பளம்  வகமாடுப்பமாயமா?”  எனறு  சகட்டமான  ரஹீம்.

உமமார் திரு திருவவெனறு விழித்துக் வகமாண்டு சபசேமாமல் இருந்தமான. “உமமார், நிச்சேயமமாக நீ

ஒரு சஜமாதிடனமாக விளங்குவெமாய் !  உனமனக் கண்ட எல்சலமாரும் அமத  நம்புவெமார்கள!”

என உறுதி கூறினமான.

பிறகு  அவென  அங்கு  துங்கிக்  வகமாண்டிருந்த  ஒரு  சவெமலக்கமாரமன  எழுப்பி  சதமால்

வபட்டியில்  இருக்கும்  ஜமாடிமயயும்,  கண்ணமாடிக்  குவெமளமயயும்  எடுத்து

வெரும்படி கட்டமளயிட்டமான.  அது  மது.  திருமமறயமால்  தமடவசேய்யப்பட்ட  வபமாருள.

ஆனமால்  அந்தப்  புனிதமமான  மகத்தமான  சபமாரிசல  அமடயப்சபமாகும்  வவெற்றிக்கு

முனனமாசல,  மது குடிக்கும் இந்தச் சிறிய பமாவெம்,  கடலில் கமரத்த வபருங்கமாயம் சபமால்

மமறந்துவிடும்  எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட  அமதக்  குடித்தமான.  உமமாரும்  உயிர்த்

சதமாழனின பமாமதமயப் பினபற்றி அவெனும் குடித்தமான.

“இருந்தமாலும்  நமான  சதமாற்றுப்சபமாக  சநரிட்டமாலும்  சநரிடலமாம்”  எனறு  உமமார்

வசேமானனதற்கு, “இல்மல, நமாம் சதமாற்கசவெ மமாட்சடமாம். நம் துருக்கிய சுல்தமான சேமாதமாரண

வீரரமாக  இருக்கலமாம்.  ஆனமால்,  அவெர்  எந்தச்  சேண்மடயிலும்  சதமாற்பசதயில்மல.  இது

சேரியமான குறிச்வசேமால்லமாகும், நமாம் நிச்சேயம் வவெற்றியமடசவெமாம்!” எனறு கூவினமான ரஹீம்.

இனிக்கும் அந்த மது அவெனுக்குப் புத்துணர்ச்சி அளித்தது.  மறுபடியும் ஒரு குவெமள

ஊற்றிக் குடித்தமான.

சுல்தமானுமடய வசேங்வகமாடியின கீசழ தன அருமமயமான கருப்புக் குதிமரயின சமசல

வீசிய வெமாளுடன தமான பறந்து வசேல்வெது சபமாலவும்,  பமடவீரர்களின அணிவெரிமசேகளின

ஊசட,  தன  குதிமர  வசேல்வெது  சபமாலவும்.  எதிரிகளமான  கிறிஸ்தவெர்களின  சசேமனகமள

சநமாக்கிச்  வசேனறு,  அவெர்களில்  ஒரு  தமலவெமன  சநருக்கு  சநசர  சேந்தித்து  வெமாமளச்

சுழற்றிப்  சபமாருக்கு  இழுத்து,  அந்த  மமாற்று  மதக்கமாரனுமடய  தமலமயத்  தனனுமடய

வெமாளமால் துண்டித்து விடுவெது சபமாலவும், இஸ்லமாமியப் பமடகள உடசன வஜயசபரிமக

முழக்கித்  தனமனப்  புகழ்ந்து  கூவித்  துளளிக்  குதிப்பது  சபமாலவும்,  தமான  வவெட்டி
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வீழ்த்திய அந்த வீரனின தமல துடித்துப் பறந்து வசேனறு தன சுல்தமானுமடய குதிமரயின

கமாலடியிசல சபமாய் விழுந்து மிதிபடுவெது சபமாலவும் ஒரு கற்பமன அவென உளளத்திசல

உருவெமாகியது.

அந்தக் கற்பமன வவெறியிசல தனமன மறந்து ரஹீம் தன வவெற்றிமய உயிர்த்சதமாழன

உமமாரும் கமாணசவெண்டும் எனறு அவெமனக் கூவியமழத்தமான.

ஆனமால்,  அந்த  உயிர்த்சதமாழன  உமமாசரமா,  சபமாமரயும்  பூசேமலயும்  வவெற்றிமயயும்

விழமாமவெயும் சேற்றும் எண்ணமாமல் ஒட்டகத்சதமால் ஆமடகளின ஊசட ஆழ்ந்து அயர்ந்து

அமமதியமாக உறங்கிக் வகமாண்டிருந்தமான!
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5. ஆருயிர்த் சதமாழனின ஆவி பிரிந்தது!

கிழக்மகயும், சமற்மகயும் ஒருங்சக ஆண்ட சபரரசேர்,  உலகத்தின இமறவெர் சுல்தமான

ஆல்ப் அர்சேலமான அவெர்கள தம்முமடய பமட பயணிகளுடன சபமார்க்களத்மத சநமாக்கிச்

வசேனறு வகமாண்டிருந்தமார்.

அவெர்களுமடய  ஒட்டகங்களும்,  குதிமரகளும்,  கழுமதகளும்  அர்மீனியன

மமலப்பளளத்தமாக்கில்  உளள  அர்சேமானமா  ஆற்றங்கமரச்  சேமவவெளிமய  சநமாக்கி  நடந்து

வகமாண்டிருந்தன. அரசேருமடய விகடனமான ஜபமாரக்கும் அந்தக் கூட்டத்சதமாடு கூட்டமமாகச்

வசேனறு  வகமாண்டிருந்தமான.  குளளமமான  அவெனுமடய  கமால்கள  இரண்மடயும்  இரு

பக்கங்களிலும் வதமாங்கவிட்டுக் வகமாண்டு,  கழுமதயின மீது உட்கமார்ந்திருந்தமான.  குறித்த

இடத்திற்குப்  சபமாய்ச்  சசேர்ந்ததும்  அவெமனச்  சேமாமமானகளும்  மிருகங்களும்  இருக்கும்

இடத்திசலசய  இருக்கச்  வசேமானனமார்கள.  இஸ்லமாமிய  மதத்தமலவெர்களமான

முல்லமாக்களும்  கூட  அங்சகயிருந்தமார்கள.  ஏவனனறமால்  அதுதமான  சபமார்க்களத்தின

ஆபத்தில்லமாத  பகுதியமாகும்.  ஆனமால்  சகமாமமாளி  ஜபமாரக்  சுல்தமானுமடய

முதுகுப்புறம்தமான  ஆபத்தில்லமாத  இடம்  எனறு  கூறினமான.  இஸ்லமாமியர்கள  அவெர்

முதுமக  சநமாக்கி  அம்பு  எய்ய  மமாட்டமார்கள  எனறும்  கிறிஸ்தவெர்களுக்கு  அவெர்  முதுகு

வதரியசவெ  வதரியமாவதனறும்,  ஆகசவெ  முதுகுப்  புறத்தில்  இருப்பவெமன  எந்தவிதமமான

அம்பும் தமாக்க இடமில்மல எனறும் அவென விளக்கம் கூறினமான.  சுல்தமான அவெர்களுக்கு

ஜபமாரக்கின  இந்த  அபூர்வெ  சயமாசேமனமயக்  சகட்டதும்,  சிரிப்பு  வெந்தது.  சபமார்  பற்றிய

சிந்தமன ஏற்பட்டதிலிருந்து இனறுவெமர ஒருமுமற கூடச் சிரித்தறியமாத சுல்தமான அனறு

சிரித்துவிட்டமார்.  அவெருமடய  ஆமணப்படி,  ஜபமாரக்  அவெர்  அருகிசலசய  இருக்கும்படி

ஏற்பமாடு  வசேய்யப்பட்டது.  அடிமமகள  பமடக்கலங்கள  அணிந்து,  வசேங்வகமாடியும்

ரமாஜகுமடயும்  பிடித்துவெர  சுல்தமான  அவெர்களின  அருகிசலசய  ஜபமாரக்கும்  இருந்து

வெந்தமான.

பளளத்தமாக்குப்  பிரசதசேத்தின  வதமாடக்கத்திசலசய  மமாலஸ்கர்டு  பட்டணத்தின

சகமாட்மடச்  சுவெர்  அருசக  தம்முமடய  வகமாடிமய  நமாட்டச்  வசேமானனமார்.  அவெருக்கு

எதிரிசல  நீண்டு  விளங்கிய  வெளமமான  அந்தப்  பளளத்தமாக்கின

சமற்பகுதியிலிருந்து கிறிஸ்துவெர்களின  பமட  முனசனறி  வெந்து  வகமாண்டிருந்தது.  அந்த

சரமாமன  பமடகமளத்  தமலமமயரசேரமான  கமானஸ்டமானடிசநமாபிள  சபரரசேசர

நடத்திக்வகமாண்டு  வெந்தமான.  கமானஸ்டமானடிசநமாபிள  சபரரசேரின  முனசனமார்கள,
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பரம்பமரயமாகசவெ கிட்டத்தட்ட நமானகு நூற்றமாண்டுகளமாகசவெ இஸ்லமாமிய மதத்தின சநர்

எதிரிகளமாக விளங்கி வெந்திருக்கிறமார்கள.

சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமான  அவெர்கள,  அந்தப்  சபரரசேரின  ஆளுமகக்குட்பட்ட

சதசேங்களிசல அடிக்கடி தன பமடகமள அனுப்பிப் பலபகுதிகமளத் தமாக்கிக் வகமாண்டு

வெந்தமார்.  இது வதமாடர்ந்து நமடவபற்று வெந்தது.  ஒருமுமற ஆசியமா சதசேத்தின சரமாமமாபுரி

எனறு வபயர் வபற்று விளங்கிய ஆசியமா மமனர் வெமரயிலும் வசேனறுகூட அவெருமடய

குதிமரப்பமட  தமாக்கிவிட்டு  வெந்திருக்கிறது.  சுல்தமானின  பமடயினர்  சரமாமர்கமளத்

தமாக்கிக்  கமாயப்படுத்திப்  வபருங்சகமாபம்  வகமாளளும்படி  வசேய்துவிட்டு  வெந்தது,

கமானஸ்டமாண்டி  சநமாபிள  சபரரசேரின  வபருஞ்சினத்மதக்  கிளப்பிவிட்டது.  தனமன

எதிர்த்துப்  பமடதிரட்டி  வெந்து,  தம்முமடய  எல்மலக்குளசளசய  நடந்து  வெந்துவிட்ட

இஸ்லமாமியப்  பமடகமள  எதிர்த்து  முறியடிப்பதற்கமாக  அந்தப்  சபரரசேர்  தம்  வெசேமுளள

எல்லமாவிதமமான  ஆயுதங்கமளயும்  ஒனறு  திரட்டினமார்.  விற்பயிற்சியில்  சதர்ந்த

பல்சகரியப்  பமடகளும்,  வெமாட்சபமாரில்  இமணயில்லமாத  ஜமார்ஜிய  சசேமனகளும்,

இஸ்லமாமியரின  முனசனற்றத்மதத்  தடுப்பதற்கமாக  இமணந்து  வெந்த  ஆர்மீனியப்

பமடகளும்;  தனனுமடய திறமம வபற்ற குதிமரப் பமடகளும்,  எண்ணிக்மக மிகுந்த

கமாலமாட்பமடகளும்  ஒருங்குசசேர  ஒரு  வபருஞ்சசேமனமயசய  நடத்திக்வகமாண்டு

சரமாமர்களின  சபரரசேர்  கமானஸ்டமாண்டி  சநமாபிளின  கிறிஸ்தவெ  மனனர்,  துருக்கிப்

பமடகமள  விரட்டியடித்துக்  வகமாண்டு  முனசனறி  வெந்தமார்.  துருக்கிப்  பமடகளின

எண்ணிக்மக  பதிமனயமாயிரம்.  எதிர்த்து  வெந்த  சரமாமர்  பமடகளின  எண்ணிக்மகசயமா

எழுபதினமாயிரம்.  கிறிஸ்தவெர்களின  சபரரசேர்  சபரமாண்மமமிக்க  ஒரு  வீரர்.  துருக்கியரின

குதிமரப்  பமடயினர்  எத்தமனசயமா  நமாட்களமாகத்  தனக்குக்  வகமாடுத்து  வெந்த

வதமால்மலகமளக்  கண்டு  வபமாறுமம  மீறப்  சபமாருக்குக்  கிளம்பி  வெந்திருக்கிறமார்.

அவெருமடய  ஆசவெசேமும்  அதிகம்!  பமடகளும்  அமதவிட  அதிகம்! சுல்தமான  ஆல்ப்

அர்சேலமான,  தம்  பமடத்  தமலவெர்கசள  வியப்பமடயும்படி,  தமரயில்  தமது  வகமாடிமய

ஊனறி  நட்டு,  தம்  பமடகமள  அந்தப்  பளளத்தமாக்கின  குறுக்சக  அணிவெகுத்து

நிறுத்தினமார்.  சீறிவெரும்  கிறிஸ்தவெப்  பமடகமள  எதிர்ப்பதற்கமாக  அந்தப்பமட

கமாத்திருந்தது.

ஜபமாரக்கிற்கு  இது  எசதமா  முட்டமாளதனமமான  கமாரியமமாகத்  சதமானறியது,

பதிமனயமாயிரம்  சபர்  எழுபதினமாயிரம்  சபமர,  எதிர்த்து  வவெற்றி  வபறுவெவதனபது

எளிதமான  வசேயலல்ல,  விகடமனத்தவிர  சவெறு  யமாரும்  கவெனிக்கமாதசபமாது  சில அமீர்கள

சபசிக் வகமாண்டமார்கள. சரமாமர்கள வபரிய சவெற்பமடயினரின தமாக்குதமல, நனகு சதர்ச்சி

வபற்ற  துருக்கிக்  குதிமரப்பமடகூடத்  தமாக்குப்  பிடிக்க  முடியமாவதனறு  அவெர்கள
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கருதினமார்கள.  சபமாரில் வவெற்றி கிமடக்குவமனபதில் அவெர்களுக்சக நம்பிக்மகயில்மல,

கிறிஸ்துவெப் பமடகள சசேறு நிமறந்த வெயல்களின வெழியமாகச் சிறிது சிறிதமாக முனசனறி

வெந்து  வகமாண்டிருந்தன.  அஞ்சேமா  வநஞ்சேம்,  உறுதியும்  ஆண்மமயும்  பமடத்த  சுல்தமான

ஆல்ப் அர்சேலமான அவெர்கள தம் குதிமரப்பமடமய அங்சக நிறுத்தி,  அவெர்கள வநருங்கி

வெருவெதற்கமாகக்  கமாத்திருந்தமார்.  எதிரிகமளத்  தமாக்கித்  துரத்துவெதற்கும்,  அசத  சேமயம்

சவெகமமாய் பினவெமாங்குவெதற்கும் நனகு பயிற்சி வபற்றவெர்கள. தமாங்கள அடியுண்டு வீழ்ந்து

மரணமமடய  சநரிடுசமமா  எனறு  பல  தமலவெர்கள  பயந்து  வகமாண்டிருப்பது

ஜபமாரக்கிற்குத் வதரியும்.

நமாம்  பினவெமாங்க  சவெண்டியசதயில்மல.  சரமாமர்களின  முகமாம்,  பளளத்தமாக்கின

சகமாடியில்  வவெகு  தூரத்தில்  அமமக்கப்பட்டிருக்கிறது.  அவெர்கசளமா,  நம்சமமாடு

வபமாருதுவெதற்கு  வவெகு  சவெகமமாக  வெந்து  வகமாண்டிருக்கிறமார்கள,  நமாம்  அவெர்கமள

எதிர்த்துத்  தமாக்குவெதற்கமாகசவெ  இங்சக  கமாத்திருக்கிசறமாம்.  இது  தமான  முடிவெமானசபச்சு,

இப்படித்தமான எழுதப்பட்டிருக்கிறது, எழுதப்பட்ட படிக்குத்தமான நடக்கப் சபமாகிறது.

சுல்தமானின  இந்தப்  சபச்சு  அவெருமடய  முத்தமகனின  முகத்தில்

பயத்மதயுண்டமாக்கியமத  ஜபமாரக்  கவெனித்தமான.  சசேமாதிடர்கள  குறிவசேமானனபடியும்,

முல்லமாக்கள  அறிவித்தபடியும்  நமாமளய  சேண்மடயின  முடிவு  ஏற்வகனசவெ

முடிவு வசேய்யப்பட்டபடிசய  நடக்கும்  சபமாலும்,  கிறிஸ்தவெப்  சபரரசேனின  அவெசேரத்

தனமமயும்,  சசேறு  குழம்பிய  வெயல்  வவெளியும்,  எந்தப்  சபமாரிலும்  சதமால்விசய

கண்டறியமாத  துருக்கிப்பமடகள  ஆடமாதமசேயமாமல்  நிற்கும்  வெனமமமயயும்  பமார்க்கும்

வபமாழுது,  விகடன  ஜபமாரத்திற்கு  இது  ஏற்வகனசவெ  விதியமால்  எழுதப்பட்டபடிதமான

நடந்தமாலும்  நடக்கும்  சபமாலவும்,  வவெற்றி  சதமால்வி  முனனமாசலசய  நிச்சேயிக்கப்பட்டது

சபமாலவும்,  விதியின  வசேமாக்கட்டமான  விமளயமாட்டில்,  நமாமளக்கு  இந்தப்

பமடகவளல்லமாம்  அங்கும்  இங்கும்  கமாய்கள  உருட்டப்படுவெது  சபமால்  நகர்த்தப்படப்

சபமாவெது சபமாலவும் சதமானறியது.

சுல்தமான ஆல்ப் அர்சேலமான அனறு இரவு முழுவெதும் தூங்கசவெயில்மல.

குளிர்  நடுக்கத்மதத்  தமாங்க  முடியமாமலும்,  உளளத்திசல  ஓடிக்  வகமாண்டிருந்த

உணர்ச்சியின  கமாரணமமாகவும்,  விடிவவெளளி  சதமானறுவெதற்கு  முனனமாசலசய  ரஹீம்

எழுந்து  விட்டமான.  யமார்மமார்க்  எனற  சவெமலக்கமாரனிடம்  வெமாமளக்  வகமாடுத்து  அமதத்

தீட்டிக்  கூரமாக்கி  மவெக்கும்படி  அடிக்கடி  ஆமணயிட்டமான,  மற்ற  சவெமலக்கமாரர்கமள

விட்டு  அவெனுமடய  கருப்புக்  குதிமரமயத்  சதய்த்துவிடச்  வசேமானனமான.  அவெசேர

அவெசேரமமாக ஊற மவெத்த பமார்லிமயயும் சபரீச்சேம் பழத்மதயும் வகமாஞ்சேம் விழுங்கினமான.

சபமாரமாட சவெண்டிய சநரம் வெந்துவிட்டது. ஆனமால், மமான சவெட்மடயமாடுவெது சபமால் அது
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சதமானறவில்மல.  அல்லது  அவென  எதிர்பமார்த்தபடியும்  இல்மல.  கமாமல  விடிந்தவுடன

சபமாரமழப்பு  வெருவமனறும்,  வெந்தவுடன  முழக்கமிட்டுக்  வகமாண்டு  கிளம்ப

சவெண்டுவமனறும்  கமாத்திருந்த  ரஹீம்,  அமமதியில்லமாமல்  அவெனுமடய

குதிமரமயச்சுற்றி  வெந்தமான.  திமரக்கு  அப்பமால்  அவெனுமடய  ஆட்கள  வசேமாக்கட்டமான

உருட்டிக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவென  குதிமர  சமல்  ஏறிய  சேமயம்  அவெமனக்  கடந்து

நடந்து  வசேல்லும்  ஈட்டிபிடித்த  வீரர்களின  எண்ணற்ற  தமலகமளக்  கண்டமான.  சில

சேமயங்களில்,  தூரத்தில்  உளள  கமாட்டின  ஊசட  கமாற்று  துமளத்துக்  வகமாண்டு  அடிப்பது

சபமானற ஓமசே சகட்டது.  நிஜமாப்பூர் பகுதியில் மக்கள கூடும்சபமாது ஏற்படும் இமரச்சேல்

சபமாலப்  பளளத்தமாக்கிற்கு  அப்பமால்  இருந்து  வபருங்கூச்சேலும்  சேப்தமும்  அடிக்கடி

எழுந்தமதயுணர்ந்தமான. முனபின  அறியமாத  ஒரு  மனிதன  குதிமர  மீது  விமரந்து

வகமாண்டிருந்தசபமாது, அவெமன நிறுத்திப்சபமாரின விவெரத்மதப்பற்றி ரஹீம் விசேமாரித்தமான.

அந்த  மனிதன  ஒரு  துருக்கியன.  வவெறுமசன  ரஹீமம  உற்றுப்பமார்த்துவிட்டு  ஒனறும்

வசேமால்லமாமல்  சபமாய்விட்டமான.  வபமாறுமமயில்லமாத  ரஹீம்  அவெனுமடய  சசேமனக்

தளபதியமான ஓர் அமீரிடம் வசேனறமான. அவெனுமடய வகமாடிமயச்சுற்றி, நிஜமாப்பூர் வீரர்கள

கூடியிருந்தமார்கள.

“நமாங்கள களத்திற்குச் வசேல்ல ஆமணயிடுங்கள,  சபமார் துவெங்கப்படுவெமதப் பமார்க்க

சவெண்டும்  முதற்சபமாரிசலசய  நமாம்  கலந்து  வகமாளள  சவெண்டும்”  எனறு  ரஹீம்

ஆவெசலமாடு கூறினமான.

பளளத்தமாக்கில் சபமார் வதமாடங்கி வவெகுசநரம் ஆகிவிட்டவதனபமத அறிந்து அவென

வியப்பமடந்தமான.  இனனும்,  அங்கிருந்தவெர்கள  கூறிய  பல்மமாதிரியமான  புதுமமயமான

வசேய்திகமளயும்  அவென  சகட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமான.  கிறிஸ்தவெர்கள

இரும்புக்கூண்டுகளில்  அமடத்து  மவெத்திருக்கும்  பூதங்கமள  முஸ்லிம்களின  சமல்

ஏவிவிடுகிறமார்களமாம்.  முஸ்லிம்  பட்டமாளத்தின  சசேமனயின  ஒருபகுதி  முழுவெதும்

அப்படிசய  ஆற்றுக்குள  முழுகிப்  சபமாய்விட்டதமாம்,  ஜமார்ஜியர்களும்  அர்மீனியர்களும்

வவெகு சவெகமமாக முனசனறிக் வகமாண்டிருக்கிறமார்களமாம்.  பளளத்தமாக்கு முழுவெதும் வவெகு

தூரத்திற்கு  வவெறும்  கிறிஸ்தவெப்  பமடகளமாகசவெ  கமாட்சியளிக்கிறதமாம்.  சுல்தமானும்

வெலப்புறத்தில் உளள மமலகளின ஊசட ஓடி ஒளிந்து விட்டமாரமாம்.  இவ்வெமாறு ஒருவென

வசேமால்லிக் வகமாண்டிருக்கும்சபமாது, மற்வறமாருவென “வபமாய்! வபமாய் ! அசதமா பமாருங்கள நம்

சபரரசேர்  சுல்தமான  அசதமாயிருக்கிறமார்!”  எனறு  கூவினமான.  ரஹீம்  குதிமரச்  சசேணத்தின

மிதியில் எழுந்து நினறபடி உற்று சநமாக்கினமான.  அவெனுக்குச் சேமீபத்தில் இருந்த மணல்

சமவடமானறின  மீது  குதிமரப்  பமடவீரர்களின  கூட்டவமமானறு,  பமாய்ந்து  வசேல்வெமதக்

கண்டமான. அந்தப் பமடயின தமலவென ஒரு வவெளமளக் குதிமரயின மீது ஒரு வவெளளிய
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தந்தக்சகமாலும்  கடிவெமாளமும்  பிடித்த  மகயுடன,  முதுகுப்  புறத்தில்,  அம்புறமாத்துணியும்

வகமாண்டிருந்தமான. அவெனுமடய, வநஞ்சு அகனறு சதமாளபட்மடகள, புமடத்துச் சுருண்டு

கட்டியமாகி  வீங்கியிருந்தன.  கருப்புக்  குல்லமாயுடன  பழுப்பு  நிறங்வகமாண்டு  விளங்கிய

அவென, அரண்மமனக் கமாவெலமாள சபமால் சதமானறினமான.

“சுல்தமான எங்சகயிருக்கிறமார்? என பமடத் தமலவெர்களின பக்கம் திரும்பி சகட்டமான

ரஹீம்.

“அல்லமாஹீ! அசதமா பமடவீரர்களுக்வகல்லமாம் முனனமாசல சபமாகிறமாசர அவெர்தமான!”

சுல்தமான  எனறமால்,  பட்டமாமட  கமாற்றில்  பறக்க  பமாய்ந்துவெரும்  குதிமரசமல்  ஏறிப்

பவிசேமாக  அலங்கமாரத்  தமலக்கவெசேம்  அணிந்து  பறக்கும்  வகமாடிகளும்  முழங்கும்  முரசும்

சூழ்ந்துவெர  வெருவெமார்  எனறு  ரஹீம்  எண்ணிக்  வகமாண்டிருந்தமான.  சேமாதமாரண  மனிதமனப்

சபமால்  சதமானறிய  அந்தச்  சுல்தமாமனப்  பமார்க்க  அவெனுக்கு  ஏமமாற்றமமாக  இருந்தது.

சபசேமாமல் அவெனுமடய இடத்திற்குத் திரும்பிச் வசேனறமான.

நடுப்பகலிசல,  அலுப்பும்  பசியுமமாக  அவென  இருந்தசபமாது  உமமார்  அவெமன

அமழத்தமான.

“ரஹீம் !  சபமார்  நம்மம  சநமாக்கி  வநருங்கிக்  வகமாண்டிருக்கிறது.  நமான

துருக்கியர்களுடன,  மணல்  சமட்டிலிருந்து  கவெனித்சதன.  இங்சக  வெமா”  எனறு

அமழத்தமான.

அவெர்கள  இருவெரும்,  சுல்தமான கடந்துசபமான  அந்த  மணல் சமட்டின  உச்சியில் ஏறி

நினறு  பமார்த்தசபமாது  ஆயிரக்கணக்கமான  சதன  கூடுகளிலிருந்து  எழும்  ஒமசே  கமாதில்

வீழ்ந்தது.  குதிமரக் குளம்படிகளின சேத்தமும்,  வெமாட்பமடயும்,  பிற பமடகளும் சமமாதும்

ஓமசேயும்  மிக  வமனமமயமாக  இருந்தன.  சூரிய  வவெளிச்சேம்  அந்தப்  பளளத்தமாக்கு

முழுவெதும் வதளிவெமாகப்பட்டு அங்சக நடந்த கமாட்சிமய விளக்கமமாக எடுத்துக் கமாட்டியது.

நகர்ந்து  வகமாண்டிருக்கும்  குதிமரப்பமடகளும்  வபமாருதிக்  வகமாண்டிருக்கும்

வீரர்களும், உயரத்திலிருந்து பமார்ப்பதற்கு மிகமிகச் சிறிய உருவெங்களமாகத் வதரிந்தன. சில

சேமயங்களில்  அமவெ  மிக  வமதுவெமாகசவெ  நகர்ந்தன.  ஆடு  மமாடுகள  புல்  சமய்வெமதப்

சபமால்,  சேமாவெதமானமமாக  நகர்ந்து  வகமாண்டிருக்கும்  பமடகள,  சில  சேமயங்களில்,  புயல்

கமாற்றடிப்பது  சபமால்  வவெகு  சவெகமமாகப்  பமாய்வெமதயும்,  ஓடுவெமதயும்  கூடப்  பமார்க்க

முடிந்தது.  நமானகு மணி சநரம், கிறிஸ்தவெப்பமடகள துருக்கிப்பமடகளின சமல் தங்கள

அம்புகமள  ஏவிப்  பினவெமாங்க  மவெத்தன.  வமதுவெமாகப்  பினவெமாங்கிக்  வகமாண்டிருந்த

துருக்கிப்பமடகள  திரும்பவும்  சிறுகச்  சிறுக  முனசனறத்  வதமாடங்கின.  துருக்க

வில்லமாளிகளின அம்புகளின ஓமசே குமறயசவெயில்மல. இந்தத் துருக்கி சதசேத்துப் வபரும்
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பமடயில் ஒரு பகுதியமான அந்தக் குதிமர வீரர்கள,  அந்தப் பளளத்தமாக்கு முழுவெமதயும்

மகப்பற்றிக் வகமாளள முடிவு வசேய்துவிட்டது சபமால் சதமானறியது.

சிறிது சநரத்தில் வகமாரசேமானியப்பமடகளும் சபமாரமாட்டத்தில் குதிப்பதற்கு முனசனறத்

வதமாடங்கிவிட்டன. சபமார் முரசுகள சபவரமாலி எழுப்பிய அந்தக் கமாட்சிமய உமமார் சுட்டிக்

கமாண்பித்தமான. சவெமலக்கமாரர்கள இவெர்கமள அமழத்தமார்கள.

“அப்பமா!  அவெர்களும்  சபமாரில்  இறங்கிவிட்டமார்கள!”  எனறு  ரஹீம்  கூவினமான.

உமமாரும்,  ரஹீமும்  அவெர்கசளமாடு  கலந்து  வகமாளளப்  புறப்பட்டமார்கள.  அப்வபமாழுது,

நீண்ட சவெல் ஒனமற இழுத்துக் வகமாண்டு வெந்த ஒரு மபயன ரஹீமின குதிமரச் சசேணத்து

மிதிமய  பிடித்துக்  வகமாண்டு,  அல்லல்லமா  இல்லல்லமா  எனறு  கத்திக்  வகமாண்சட

குதிமரசயமாடு வதமாடர்ந்து ஓடி வெந்தமான.

தமான  கமாத்துக்  வகமாண்டிருந்த  சநரம்வெந்து  விட்டவதனறு  ரஹீமுக்கு  மகிழ்ச்சியமாக

இருந்தது. அவென தன வெமாமள உருவினமான. ஆனமால், மறுகணசம, தன வெமாமள உமறக்குள

சபமாட்டு  விட்டமான.  கூட  வெந்தவெர்கள,  சகடயத்மதத்  தூக்கிப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு

முனசனறினமார்கசள தவிர வெமாமளயுருவெவில்மல. “வகமால்லுங்கள வகமால்லுங்கள!” எனறு

கூவிக்வகமாண்சட,  இழுத்து  வெந்த  சவெலுடன  ஓடிய  மபயன,  குதிமரசயமாடு  வதமாடர்ந்து

ஓட  முடியமாமல்,  கீசழ,  தமரயில்  வீழ்ந்து  விட்டமான.  சசேறும்,  நீரும்  நிமறந்த  நிலத்தின

குறுக்சக, அவெர்கள குதிமரகள சபமாய்க் வகமாண்டிருந்தன. சுமமார் ஒருமணி சநரமமாக ஓடிக்

வகமாண்டிருந்துங்கூட அவெர்கள அந்த பளளத்தமாக்கிசலசய வசேனறு வகமாண்டிருந்தமார்கள.

சபமார்  வசேய்யும் இடம்  அவ்வெளவு  தூரத்தில் இருந்தது.  சபமாகும்  வெழிகளில்,  சேகதிகளில்,

பமாதிபுமதந்த  உடல்களும்,  வவெட்டுப்பட்ட  முண்டங்களும்  ஆங்கமாங்சக  கிடந்தன.

அவெற்மறக் கண்ட குதிமரகள, மிரண்டு விலகித் திமசேமமாறித் திரும்பி ஓடின. ஆளில்லமாத

குதிமரகளும் அவெர்கமளப் பினபற்றி ஓடிவெரத் வதமாடங்கின.  ஆங்கமாங்சக சிதறிக்கிடந்த

வபமாருளகமள அரபியர் சிலர் வகமாளமளயிட்டுக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

இப்வபமாழுது நிச்சேயமமாக சுல்தமான நம்மமயும் சபமாரில் குதிக்கச் வசேமால்லுவெமார் எனறு

ரஹீம்  எதிர்பமார்த்தமான.  ஆனமால்,  வபமாழுது  சேமாய்ந்து  இருண்டுவெரும்  சநரத்தில்  ஒரு

சதமாட்டத்தில்  வெந்து  இறங்கிய  துருக்கிக்  குதிமரப்  பமடகளின  அருசக,  வெந்து

சசேர்ந்தமார்கள. துருக்கிப் பமடகள எங்சகமா கிமடத்த கமாய்ந்த சுப்பிகமளக் வகமாண்டுவெந்து

எரித்து வநருப்பு கமாய்ந்து வகமாண்டிருந்தமார்கள.

அங்சகசய, இரவு தங்கும்படி, ஆமணயிடப்பட்ட வகமாரசேமானியப் பமடக்கு உணவும்

கிமடக்கவில்மல; குளிர்கமாய வநருப்பும் கிமடக்கவில்மல.
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இந்த  சேங்கடமமான  சூழ்நிமலயில்  அனமறய  இரமவெக்  கழித்துக்  வகமாண்டிருந்த

அவெர்கள,  கமாமல வவெளிச்சேம் சதமானறிய சேமயத்தில் தூரத்தில் சபரிமக முழக்கம் சகட்டு

எழுந்தமார்கள.

அந்தப்  சபரிமகவயமாலி  கிறிஸ்தவெர்களின  முகமாமிலிருந்து  கிளம்பியது.  இருட்டில்

நடந்த ஏசதமா ஒரு சூழ்ச்சியினமால்,  கிறிஸ்தவெப் சபரரசேருமடய பினனணிப்பமட,  வவெகு

தூரத்திற்குப்  பினசனமாக்கிச்  வசேனறுவிட்டது.  கமாலமாட்பமடகசளமா,  மமலப்புறத்திசல

துண்டிக்கப்பட்டு  தனியமாக  சுல்தமானுமடய  பமடகளமால்  சூழப்பட்டுச்  சேரண்

அமடந்துவிட்டது.  இந்த  இக்கட்டமான,  சூழ்நிமலயில்  கிறிஸ்தவெச்  சேக்கரவெர்த்திக்கு,

தனனுமடய  பமடமயச்  சிறிது  பினவெமாங்கிக்  வகமாளளும்படி  சநர்ந்துவிட்டது.

இப்வபமாழுது,  வபமாழுது  விடிந்ததும்  புதிய  பமடவயடுப்புக்குக்  கிளம்பும்படி

தனனுமடய  குதிமரப்  பமடமய  அமழக்கும்  அமடயமாளமமாகத்தமான  சபரிமகவயமாலி

எழுப்பப்பட்டது.  உமமாரும்,  ரஹீமும்,  குளிர்தமாங்கமாமல்,  ஒடுங்கி உறங்கிக் கிடந்தமார்கள.

அவெர்களுக்கு இந்த விஷயங்கசள அடிசயமாடு வதரியமாது. அவெர்களுடன கூட வெந்தவெர்கள

அவெர்களுமடய  குதிமரகளுக்கும்,  சசேணம்  பூட்டி  ஆயத்தம்  வசேய்து,  அவெர்கமளயும்

எழுப்பிக்  கிளம்பச்  வசேய்தமார்கள.  எனன  நடக்கிறது  எனறு  புரியமாமசல  அவெர்கள

இருவெரும்,  பமாய்ந்சதமாடும்  குதிமரகளின  சமசல,  பக்கவமல்லமாம்  பமடவீரர்கள  சூழப்

சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தமார்கள. ஒசர  கூச்சேலும்  குழப்பமுமமாக  இருந்தது,  உமமாருக்குப்

பமார்த்த  இடவமல்லமாம்  குழப்பமமாகசவெயிருந்தது.  ஒரு  குதிமர  வீரனின  தமலப்பமாமக

சேரியமாகக்  கட்டப்படமாமல்  கமாற்றில்  ஆடிக்  வகமாண்டிருந்தது.  ஒரு  மனிதன  வெமாமயத்

திறந்தபடிசய,  வவெறுங்கமாலமால்  ஓடிக்  வகமாண்டிருந்தமான.  ஒரு  வெண்டி  கவிழ்ந்து

வகமாண்டிருந்தது. அதன கீசழ, ஒரு குடியமானவென நசுங்கிக் கிடந்தமான.

திடீவரனறு ஒரு பக்கத்திசல ஒரு மனிதன,  மண்டியிட்டு ஊர்ந்து வெருவெது வதரிந்தது.

கமாயமமடந்திருந்த அவென அருகிசல குதிமரமய நிறுத்தித் தன மகசவெலமால் அவெமனக்

குத்தினமான,  ஒருவீரன.  அந்த  சவெல்,  கவெசேத்மதத்  துமளத்துக்  வகமாண்டு  அவெனுமடய

உடலிசல,  ஆழப் பதிந்தது.  அவென வெமாய்வெழியமாக,  குருதி வகமாட்டித் தமலசேமாய்ந்து,  கீசழ

விழுந்தமான.  அப்படியிருந்துங்கூட  அவென  உடல்  நகர  முயற்சித்துக்  வகமாண்டிருந்தது.

அப்படிச் வசேத்து வீழ்ந்த வீரமன உமமார் ஆச்சேரியத்சதமாடு உற்று சநமாக்கினமான. அவென ஒரு

கிறிஸ்தவெ வீரன சபமால் இருந்தது.

ரஹீம்  எங்சக  இருக்கிறமான  எனறு  வதரிந்து  வகமாளவெதற்கமாகத்  திரும்பிப்பமார்த்தமான

உமமார்.  தமலப்பமாமக சேரியமாகக் கட்டமாமல் வெந்து வகமாண்டிருந்த வீரன,  தன இடுப்பிசல

பமாய்ந்த  ஓர்  அம்மபக்  வகட்டியமாகப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு  வெலிதமாங்கமாமல்  முனகிக்

வகமாண்டிருந்தமதக் கண்டமான.

35



குதிமரகள  சபமாய்க்  வகமாண்சடயிருந்த  பமாமதயில்  இங்குமங்கும்  கூடமாரங்கன

வதரிந்தன.  இரும்புகள  சமமாதும்  சேத்தமும்,  அலறும்  ஒலியும்  எழுந்தன.  தனனுமடய

குதிமர  நுமர  தளளிக்  வகமாண்டிருப்பமதக்  கண்ட  உமமார்  தன  கடிவெமாளத்மதத்

தளர்த்தினமான.

இவ்வெளவு  சநரமும்  சபமார்க்களத்தின  உளசள  சேண்மடயின  மத்தியிசல  புகுந்து

வெந்திருக்கும் தமான அமதயுணரமாமலும், உமறயில் இருந்த வெமாமள உருவெமாமலும் இருந்தது

நிமனப்புக்கு  வெந்தசபமாது  உமமாருக்குச்  சிரிப்பமாய்  வெந்தது.  ஒரு  வபரிய  கூடமாரத்தின

அருகிசல  ரஹீம்  நினறு  வகமாண்டிருந்தமான.  அவெமனச்சுற்றி  எங்கும்  நிமறந்திருந்த

வகமாரசேமானியர்கள  கூடமாரங்களுக்குள  ஏதும்  வபமாருளகள  கிமடக்குமமா  எனறு

சதடிப் பமார்த்துக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவெர்கமள  எதுவும்  வசேய்யும்படி  யமாரும்

வசேமால்லவில்மல. அவெர்கள குழந்மதகமளப் சபமாலக் கூவிக்வகமாண்டும் அங்கும் இங்கும்

ஓடிக்வகமாண்டும்  இருந்தமார்கள.  ரஹீமுடன  வெந்தவெர்களில்  மூனறு  சபர்  அந்தக்

கூடமாரத்தின  உளசளயிருந்து  பட்டுத்  துணிகமளயும்  வவெளளிப்  பமாத்திரங்கமளயும்

அளளிக்  வகமாண்டு  வெந்தமார்கள.  அவெர்கள  ஒரு  வபண்மணயும்  இழுத்துக்வகமாண்டு

வெந்தமார்கள.

அவெள மருண்டவெள சபமால் தனமனச் சுற்றிலும் பமார்த்தமாள.  அவெளுமடய கண்களின

இருபுறத்திலும் ஒளிவீசும் தமலமயிர்கள சேமாய்ந்து விழுந்திருந்தன.  கமாய்ந்த  சகமாதுமமத்

தமாளகள  சபமால்  அமவெ  பளபளத்தன.  அவெள  முக்கமாடு  அணிந்திருக்கவில்மல.

அவெளுமடய வமல்லிய இமடயில் வபமானனுமட ஒனமற அணிந்திருந்தமாள.

அந்தக்  வகமாரசேமானியர்கள  இதற்குமுனசன  இப்படிப்பட்ட  ஓர்  கிறிஸ்துவெ

இளமங்மகமயப்  பமார்த்தசதயில்மல.  எல்சலமாரும்  அவெளுமடய  அழகிய  உருவெத்மதத்

திறந்த வெமாயுடன பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

“உமமார்!  அல்லமா  நமக்கு  அருள  புரிந்துவிட்டமார்  வவெற்றி  கிமடத்துவிட்டது”  எனறு

ரஹீம் மகிழ்ச்சியுடன கூறினமான.

வவெற்றி  எனறு  அவென  கூறிய  குரலிசல  விசித்திரமமான  ஓர்  ஒலி  இமழந்து

கலந்திருந்தது.

‘இந்தப்  வபுண்  கிறிஸ்துவெப்  சபரரசேரின  அடிமமகளில்  ஒருத்தியமாக  இருக்க

சவெண்டும்.  என  பங்குக்கு  நமான  ஒரு  மத  சரமாதியமான  நமாமயக்  வகமானறு  விட்சடன!

வெமாருங்கள;  கூடமாரத்திற்குளசள  சபமாய்ப்  பமார்க்கலமாம்!’  எனறு  ரஹீம்  அமழத்துக்

வகமாண்டிருந்தசபமாது  அவெனுமடய  சவெமலக்கமாரன  யமார்மமார்க்  ‘எச்சேரிக்மகயமாயிருங்கள’

எனறு  கூவினமான.  கூடமாரங்களுக்கு  ஊசட  சில  மனிதர்கள  விமரந்து  வெந்து
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வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவெர்கள  ஏறிவெந்த  குதிமரகள  வியர்த்து  விறுவிறுத்து  அதன

உடவலங்கும் சசேறும் சேகதியுமமாக ஓடிவெந்து வகமாண்டிருந்தன. சபய் பிடித்தவெர்கள சபமாலத்

தீரமாத வவெறியுடன கத்திகமளயும் சகமாடமாரிகமளயும் ஏந்திப் பிடித்துச் சுழற்றிக் வகமாண்டு

ஓடிவெந்து  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  இரும்புத்  தமலக்கவெசேங்களின  கீசழயிருந்த  அவெர்களின

முகங்கள கடு கடுத்துச் சுருங்கியிருந்தன. அந்தக் குதிமர வீரர்கள வநருங்கி வெந்ததும் யமார்

எனறு  வதரிந்தது.  ஆசவெசேம்  பிடித்துப்  பமாய்ந்சதமாடி  வெந்த  அவெர்கள,  சதமாற்ற

கிறிஸ்தவெர்களிசல சிலர்!

அவெர்கமளக் கண்டதும்,  உமமார் தன குதிமரயின கடிவெமாளத்மதப் பிடித்து இழுத்துத்

திருப்பினமான.  அந்த  வீரர்கள  அவென  சமல்  பமாய  வநருங்கும்சபமாது,  அந்தக்  குதிமர

திடீவரனறு திரும்பிப் பினவெமாங்கி உமமாமரக் கீசழ தளளிவிட்டு ஓடியது.

கீசழ விழுந்த உமமாரின சதமாளில் ஏசதமா ஒரு வபமாருள இடித்தது.  பமாய்ந்து வசேல்லும்

ஒரு  குதிமரயின கமால்கள  அவென  தமலக்கு  சமசல  தமாவிச்வசேனறன.  வெமாயும்  கண்களும்

சேகதியடித்து  முடிப்  சபமாயிருந்தன.  கண்கமள  நனறமாகத்  துமடத்துக்  வகமாண்டு

பமார்த்தவபமாழுது  அவென  விழுந்து  கிடப்பது  வதரிந்தது.  தளளமாடிக்  வகமாண்சட  அவென

எழுந்து நினறமான.  சவெமலக்கமாரர்களில் ஒருவென கண்ணுக்குத் வதரியமாத ஓர் எதிரியுடன

மககலப்பது சபமால் தமரயின மீது சுழனறு வகமாண்டிருந்தமான.  அவெனுக்கருகிசல ரஹீம்

தமரயின  மீது  கிடந்தபடி  எழுந்து  உட்கமார  முயற்சித்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  யமார்மமார்க்

குனிந்து  அவெனுக்கு  உதவி  வசேய்து  வகமாண்டிருந்தமான.  உமமார்,  ஒடிப்  சபமாய்  ரஹீமின

மககமளப் பிடித்துக் வகமாண்டமான.  அவென ஏசதமா ஒரு புது மமாதிரியமாக உமமாமர சநமாக்கி

வமதுவெமாகச் சிரித்தமான.

“உனக்கு யமார் இந்தக் வகமாடுமம வசேய்தமார்கள. எப்படிக் கமாயம் ஏற்பட்டடது? வசேமால்?”

எனறு  உமமார்  துடிதுடித்துக்  வகமாண்சட  சகட்டமான.  கமாயம்பட்டுக்  குருதி  வயமாழுகிச்

சசேமார்ந்துசபமான  ரஹீம்  ஏதும்  வசேமால்லமாதவெனமாக  அவெமனசய  கூர்ந்து  பமார்த்தமான.

யமார்மமார்க்மக  ஒரு  சுத்தமமான  துணி  வகமாண்டு  வெரும்படிச்  வசேமால்லிவிட்டு  ரஹீமம

வமதுவெமாகத்  தமரயிசல  கிடத்தி  அவெனுமடய  சேட்மடமயத்  தூக்கி  கமாயம்  ஏற்பட்ட

இடத்மதப்  பமார்த்தமான.  குருதி  அவென  மககளிசல  சூடமாகப்  பமாய்ந்து  வெழிந்தது.  அந்தக்

குருதியிலிருந்து வமல்லிய ஆவி எழுந்து கமாற்றிசல கலந்தது. யமார்மமார்க் உமமார் அருகிசல

வெந்து நினறு வகமாண்டு வமல்லிய குரலிசல “வதமாண்மடக் குழியிசல அவெனுமடய உயிர்

ஊசேலமாடிக்  வகமாண்டிருக்கிறமத  நீங்கள  பமார்க்கவில்மலயமா?  இனி,  எனன  வசேய்யப்

சபமாகிறீர்கள!”  எனறு சகட்டமான.  எழுந்து நினறு உமமார் தன குருதி சதமாய்ந்த மககமளப்

பமார்த்தமான.  கதிரவெனின  ஒளிக்கதிர்கள  அவென  மககளிலும்,  சிதறிக்குழம்பிக்  கிடந்த

தமரயிலும்  பட்டுத்  வதளித்தன.  ரஹீம்  முகம்  வவெளுத்து  மூச்சு  விடுவெமத
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நிறுத்திவிட்டமான.  வதமாண்மடக்  குழி  சிறிது  சநரம்  துடித்துக்  வகமாண்டிருந்து  விட்டுப்

பிறகு நினறு சபமாய்விட்டது.

ரஹீமின  சவெமலக்கமாரன  ஒரு  மிருகம்  சபமால்  உறுமிக்  வகமாண்சட  தன  இடுப்பில்

இருந்த  ஒரு  வெமளந்த  கத்திமய  உருவினமான.  ரஹீம்  வசேத்துக்  வகமாண்டிருக்கும்  சபமாது

அருகிசலசய  நினறு  வகமாண்டிருந்த,  பிடிபட்ட  அந்தக்  கிறிஸ்தவெப்  வபண்ணின  மீது

பமாய்ந்தமான யமார்மமார்க்.

உதடு துடிக்க,  “உயிருக்கு உயிர்,  பழிக்குப் பழி’ எனறு கூவிக்வகமாண்சட அவெமளத்

தமாக்கினமான.  அவெள  பினனுக்கு  விலகிக்வகமாண்டமாள.  அவெளுமடய  ஆமட  கத்தியமால்

கிழிபட்டது.  அவெள  ஓடிவெந்து  உமமாரின  கமாலடியிசலசய  வீழ்ந்து,  அவென  கமால்கமளப்

பிடித்துக்  வகமாண்டமாள.  அவெளுமடய  உடல்  நடுங்கிக்  வகமாண்டிருந்தது.  அவெள  எதுவும்

சபசேவில்மல.  ஆனமால் அவெள கண்கள சவெதமனசயமாடும் துடிப்சபமாடும் அவெமன உற்று

சநமாக்கின.

“முட்டமாசள!”  எனறு  கூவிக்வகமாண்சட  உமமார்  யமார்மமார்க்கின  மகமயப்பிடித்து

அப்புறம்  தளளினமான.  அவென  எலும்பில்  வெலுவில்லமாததுசபமால்  தமரயில்  வீழ்ந்து

“ஆய்லல்லமா ஆய்லல்லமா” எனறு முனகினமான.

அந்த  சரமாமமானியப்  வபண்மண,  கூடமாரத்திற்குள  சபமாகும்படி  உமமார்  வசேமானனமான.

அவென  சபச்சு  விளங்கமாமல்  அங்சகசய  நினறமாள.  அவென  கூடமாரத்மதச்  சுட்டிக்

கமாண்பித்ததும், திரும்பித் திரும்பிப் பமார்த்துக் வகமாண்சட கூடமாரத்மத சநமாக்கி நடந்தமாள.

மற்ற  சவெமலக்கமாரர்களின  உதவியுடன  ரஹீமின  உடமலக்  கூடமாரத்திற்குளசள

தூக்கிவெந்து  சேமுக்கமாளத்தின  சமசல  கிடத்தினமான.  தன  மகக்குருதிமயத்  துணியில்

துமடத்துக்  வகமாண்டு  அவெர்கமள  நல்ல  தண்ணீர்  வகமாண்டு  வெரும்படி  ஏவினமான.

தண்ணீரில்  தன  உயிர்த்  சதமாழன  முகத்மதக்  கழுவித்  துமடத்தமான.  சிறிது  சநரம்

வசேனறதும்  அந்தப்  வபண்ணும்  அவென  அருகிசல  வெந்து  உட்கமார்ந்துக்  வகமாண்டு,

அவெனிடமிருந்து  துணிமய  வெமாங்கிக்  வகமாண்டமாள.  அவெள  ரஹீம்

தமலயிலும், வதமாண்மடயிலும்  படிந்திருந்த  அழுக்மகத்  துமடத்து  விட்டுத்  தூய்மமப்

படுத்தினமாள.  அவ்வெமாறு  வசேய்து  உமமாரின  உளளத்தில்  நல்லஎண்ணம்  உண்டமாக்கலமாம்

எனறு  அவெள  நம்பியது  சபமால்  இருந்தது.  பிறகு  அவெள  அந்த  உடலின  ஆமடகமள

ஒழுங்கு  படுத்தினமாள.  நமானமாக  இருந்தமால்  வசேத்துப்சபமான  ஒரு  கிறிஸ்துவெனுமடய

உடமலத்  வதமாடசவெ  மமாட்சடன  எனறு  உமமார்  எண்ணிக்  வகமாண்டமான.  ரஹீமுக்கமாகச்

வசேய்ய சவெண்டிய கமாரியங்கள எத்தமனசயமா இருந்தன. அவெற்றில் ஒனறுகூட விடுபட்டுப்

சபமாகமாமல் வசேய்து முடிக்க சவெண்டுவமனறு அவென தீர்மமானித்தமான.

38



அனறு இரவு பழுத்த தமாடியுடன கூடிய முல்லமா அவெமனப் பமார்த்து அனுதமாபத்சதமாடு

கூறினமார்.  “மகசன!  புனிதமமான  கிணற்றிலிருந்து  வவெளிவெரும்  தண்ணிரும்,  கமடசியில்

தமரக்குளசள  சபமாய்ச்சசேர  சவெண்டியதுதமான!  அல்லமாவிடமிருந்து  உயிர்  சதமானறுகிறது.

திரும்பவும்  தீர்ப்பு  நமாள  வெரும்சபமாது  அவெரிடம்  இந்த  ஆத்மமா  சபமாய்ச்சசேர

சவெண்டியதுதமான” எனறு அந்த முல்லமா கூறினமார்.

அவெனுமடய  மனதிசல,  ரஹீமின  முகம்  சதமானறியது.  ஈரமண்ணிசல  சேகதியின

நிறத்திசல  அது  வதரிந்தது.  இப்வபமாழுசதமா,  தூய்மமயமான  புமதகுழியிசல  இருண்ட

மண்ணின  அடிப்பரப்பிசல,  வமக்கமாமவெ  சநமாக்கிக்  கமால்கமள  நீட்டிக்  வகமாண்டு

அவெனுமடய உடல் கிடந்தது.

சவெமல  முடிந்ததும்  முல்லமா  கிளம்பிவிட்டமார்.  அவெரமால்  புமதக்கப்பட  சவெண்டிய

பிணங்கள  எத்தமனசயமா  இருந்தன.  உமமாமர  யமார்மமார்க்  ஒரு  நமாமயப்சபமால்  பின

வதமாடர்ந்து வெந்து, அவெனருகிசல கீசழ உட்கமார்ந்து வகமாண்டமான. அவென உடல் முனனும்

பினனும்  ஆடிக்  வகமாண்டிருந்தது.  அவெனுமடய  தமலவென  புமதக்கப்பட்டு  விட்டமான,

அவெனுக்கு  ஒரு  வெமகயில்,  அது  நல்லசத!  இனி  அவென  அடிமமயமாக  இருக்க

சவெண்டியதில்மல.  ஆனமால்,  உமமாருக்கு  அப்படியில்மல,  ஒனறமாக  வெளர்ந்து  அண்ணன

தம்பி  சபமால்  பழகிய  அவெமன  இழப்பவதனறமால்  அது  வபமாறுக்க  முடியமாத

சவெதமனயனசறமா?  அந்த  இடத்மதவிட்டு  அவென  சபமாவெவதனபது  வபருங்கஷ்டமமான

கமாரியம்.  இந்த  இடத்திசல  மமழயமால்  அரிக்கப்பட்டுப்  புல்  வெளர்ந்து  சகமாதுமம

விமதத்து  அறுக்கப்பட்டும்,  எத்தமனசயமா ஆண்டுகள,  பலவிதமமான  வசேயல்களும்

நடத்தப்படும்  பூமியின  கீசழ  அவென  படுத்துக்  கிடக்க  சவெண்டும்.  தீர்ப்பு  நமாள  வெந்து

ஒவ்சவெமார்  ஆத்மமாவும்  அதனதன  உடலிசல  சசேர்ந்து  வகமாளளும்  வெமரயிசல,

பமார்மவெக்வகட்டமாத  திமரமமறவிசல  ரஹீம்  கமாத்துக்  வகமாண்டு  கிடக்க  சவெண்டும்.

கனனத்தில்  மகமவெத்தபடி  விடியுமட்டும்  உட்கமார்ந்திருந்தமான  உமமார்.  கடந்த  இரண்டு

நமாள  அமலச்சேலும்  இப்சபமாது  இல்லமாமல்  இருந்தது,  தவிர  அவென  மனம்  முழுவெதும்

துனபத்திலமாழ்ந்திருந்தது.

“ரஹீம்!  உனனுமடய உடல் ஒரு கூடமாரம் சபமானறது.  உன உயிர் அதிசல வெந்து சில

நமாள தங்கியிருந்தது.  கூடமாரம் தமாக்கப்பட்டுவிட்டது,  தனனுமடய வநடும் பயணத்மதத்

வதமாடங்கிவிட்டது. அந்தப் பயணத்திசல விமரவில் நமானும் கலந்து வகமாண்டு உனமனக்

கமாண வெருசவென” எனறு உமமார் புலம்பினமான.

“ஆவமன! அமமதியுண்டமாகட்டும்!” எனறு யமார்மமார்க் உடன வமமாழிந்தமான.
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கூடமாரத்திற்குளசள  ஒரு  வமழுகுவெர்த்தி  எரிந்து  வகமாண்டிருந்தது.  அமத  விழித்துப்

பமார்த்துக்  வகமாண்டு  உமமார்  உட்கமார்ந்திருந்தமான.  ஒரு  மூமலயிசல  கிடந்த  ஆமடகளின

மத்தியிசல தூங்கிக் வகமாண்டிருந்த அந்த சரமாமமானியப் வபண் எழுந்து ஒரு ஜமாடியிலிருந்த

திரமாட்மசே மதுமவெ ஒரு கண்ணமாடிக் குவெமளயிசல ஊற்றிக் வகமாண்டு வெந்து வகமாடுத்தமாள.

உமமார்  அமத  உதறித்  தமரயிசல  தளளுவெதற்கமாகத்  தன  மகமய  ஓங்கினமான.  நிசேமாப்பூர்

வீதியில் உளள  சேத்திரத்தில்,  அவெனும் ரஹீமும் ஒனறமாகப் சபசிக் வகமாண்டிருந்தசபமாது,

ரஹீம்  அவெனுக்கு  மது  ஊற்றிக்  வகமாடுத்த  கமாட்சி  நிமனவுக்கு  வெந்தது.  அவென

அவெளிடமிருந்து  அந்தக்  குவெமளமய  வெமாங்கி  அதில்  இருந்த  மதுமவெக்  குடித்தமான.

குளிர்ந்திருந்த  அவெனுமடய  உடலிசல  ஒருவிதமமான  கதகதப்பு  உண்டமாகியது.  உமமார்

குடிக்கக்  குடிக்க  அந்தப்  வபண்  குவெமளமய  நிரப்பிக்  வகமாண்சடயிருந்தமாள.  அலுப்பு

மிகுதியமால்  வபருமூச்சு  விட்டுக்வகமாண்சட  உமமார்  துணிக்  குவியலின  சமல்படுத்து

உறங்கத் வதமாடங்கினமான.

வமழுகுவெர்த்திமய அமணத்துவிட்டு அவென அருகிசல உட்கமார்ந்து வகமாண்டு வெமானம்

வவெளுத்து  வெருவெமதக் கவெனித்துக்  வகமாண்டிருந்தமாள.  எல்லமாம்  வதளிவெமாகத்  வதரியும்,

அளவு வவெளிச்சேம் வெந்ததும் ஒரு வவெண்கலக் கண்ணமாடிமய எடுத்து மவெத்துக் வகமாண்டு

அவெள  அதில்  தன  உருவெத்மதப்  பமார்த்துக்  வகமாண்சட  தமலமய  வெமாரிவிட்டுக்

வகமாண்டமாள.  ஒசர  இரவிசல  தனனுமடய  எஜமமானர்கமள  மமாற்றிக்  வகமாளளுவெது

அவெளுக்குப் புதிதல்ல பழக்கமமான விஷயந்தமான.
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6. பமகவெனுக்கருளும் பண்புளள சுல்தமான!

அந்த  மமலப்  பளளத்தமாக்கின  மறு  சகமாடியிசல  சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமான

அவெர்களுமடய கூடமாரம் அடிக்கப்பட்டது.

அந்தக்  கூடமாரத்தின  வெமாசேலிசல  துருக்கி  அமீர்கள  கூட்டங்  கூட்டமமாக  வெந்து

நுமழந்தமார்கள.  மத்தியிசல  விரிக்கப்பட்டிருந்த  நமட  பமாமதச்  சேமுக்கமாளத்தின

இருபக்கத்திலும்  பலர்  குழுமியிருந்தமார்கள.  நமடபமாமதச்  சேமுக்கமாளத்தின  ஒரு

சகமாடியிசல  இருந்த  மூனறு  சபமரயும்  பமார்ப்பதற்கமாக  அவெர்கள  ஒருவெர்சமல்  ஒருவெர்

இடித்துக்  வகமாண்டும்  சதமாளுக்குசமல்  எட்டிப்பமார்த்துக்  வகமாண்டும்  நினறமார்கள.  அந்த

மூனறு சபரும் யமார் எனறமால், சரமாமமானஸ் டயஜீனஸ் எனற சரமாமமானியர்களின சபரரசேர்.

அந்தப்  சபரரசேர்,  சபமார்க்களத்தில்  அடிபட்டு  முர்ச்மசேயுற்றுக்  கிடந்தசபமாது,  அவெமரக்

கண்டு  பிடித்துக்  வகமாண்டு  வெந்து,  சுல்தமான  கமாலடியிசல  ஒப்பமடத்த  ஒரு  முஸ்லிம்

அடிமம, சுல்தமான ஆல்ப் அர்சேலமான ஆகிசயமார்தமாம்.

சரமாமமானஸ்  எனற  கிறிஸ்தவெப்  சபரரசேன,  சுல்தமான  அவெர்களின  முனனமாசல

மண்டியிட்டு  வெணங்கும்படி  கட்டமாயப்படுத்தப்  பட்டமார்.  தமலகுனிந்த  தனனுமடய

அரசியல் மகதியின கழுத்தினசமசல தன கமாலடிமயத் தூக்கி ஒருமுமற மவெத்வதடுத்த

பிறகு  அவெமர  வெலப்புறத்திசலயிருந்த  ஆசேனவமத்மதவயமானறில்  அமர  மவெத்தமார்

சுல்தமான.  கிழக்மகயும்  சமற்மகயும்  ஆளும்  அந்தப்  சபரரசேர்கள  இருவெரும்

முதனமுதலமாக சநருக்கு சநரமாகப் சபசிக்வகமாளவெமதப் பமார்க்க அங்கு கூடியிருந்தவெர்கள

மிக  ஆவெலமாக  இருந்தமார்கள.  சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமான,  அரசியல்  மகதியமான  அந்தக்

கிறிஸ்துவெப்  சபரரசேர்  சரமாமமானமஸைப்  பமார்த்துக்சகட்டமார்:  “நமான உம்முமடய

மகதியமாக்கப்பட்டு  உம்  முனனமாசல  வகமாண்டு  வெந்து  நிறுத்தப்பட்டமால்,  நீர்  எனனிடம்

எவ்வெமாறு நடந்து வகமாளவீர்? வசேமால்லும்” . இதுதமான அவெருமடய சகளவி.

சகளவி  வமமாழிவபயர்த்துச்  வசேமால்லப்பட்டதும்  சரமாமமானஸ்  சேற்றுத்  தமலநிமிர்ந்து

சிரித்துவிட்டு “தங்கமள மிகக் வகமாடுமமயமாக நடத்துசவென” எனறமார்.

சுல்தமான அவெர்களின இருண்ட முகத்திசல ஒரு புனனமக மினனியது. “இப்வபமாழுது

நமான உம்மம எனன வசேய்சவென எனறு எதிர்பமார்க்கிறீர்? எனறு மறுபடியும் சகட்டமார்.

பிடிபட்ட அந்தக் கிறிஸ்துவெச் சேக்கரவெர்த்தி, கூர்மமயமான தன எதிரிகளின முகங்கமள

ஒருமுமற கவெனித்துவிட்டு ஒரு தீர்மமானத்திற்கு வெந்து பதில் கூறினமார்.
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“இந்த இடத்திசலசய தமாங்கள எனமன வெமாளமால் சீவிக் வகமானறுவிடலமாம்,  அல்லது

தங்களுமடய  நமாட்டுக்கு  எனமன  இரும்புச்  சேங்கிலிகளமால்  பிமணத்து

அமழத்துக்வகமாண்டு சபமாகலமாம், அல்லது எனனிடமிருந்து விடுதமலப் பணம் வபற்றுக்

வகமாண்டு  விடுவிக்கலமாம்.  இம்மூனறில்  எமதயமாவெது  வசேய்வீர்கவளனறுதமான

எதிர்பமார்க்கிசறன” எனறமார்.

இந்தக்  கிறிஸ்தவெச்  சேக்கரவெர்த்தியின  வெமார்த்மதகள  ஆல்ப்  அர்சேலமான  அவெர்களின

உளளத்திசல  ஒரு  விருப்பத்மத  உண்டமாக்கின.  ஆண்மம  குமறயமாத  ஒருவெமனத்  தமாம்

அடிமமப்படுத்தியமத  நிமனக்க  அவெருக்குப்  வபருமிதமமாக  இருந்தது.  சரமாமமாபுரியின

சீஸைர் ஒருவெனுமடய கழுத்திசல தமாம் கமாலடிமவெக்க சநர்ந்தது, அவெருக்குப் வபருமமயமாக

இருந்தது.

“நமான  உம்மம  எனன  வசேய்வெவதனறு  முடிவு  வசேய்துவிட்சடன,  எனன  வதரியுமமா?

எனறு  சுல்தமான  அவெர்கள  சகட்டவுடசன,  தகப்பனமாருக்குப்  பினனமாசல  வீற்றிருந்த

இளஞ்சிங்கம்  முனனமாசல  நிமிர்ந்து  பமார்த்தமான.  அவெனுமடய  மககள  இடுப்மபத்

தடவின.  முஸ்லீம்கள  வவெற்றி  வபறுவெமார்கள  எனறும்  இரண்டு  அரசேர்களுசம  இறந்து

சபமாவெமார்கவளனறும், சசேமாதிடம் வசேமால்லப்பட்டமத அவென மறக்கவில்மல.

சுல்தமான  தமான  வசேமால்ல  வெந்தமதத்  வதமாடர்ந்து  “உம்மிடமிருந்து  நமான  விடுதமலப்

பணம்  வபற்றுக்  வகமாண்டு, ஆண்டுசதமாறும்  கப்பங்கட்ட  சவெண்டுவமனற

கட்டுப்பமாட்டின  சபரில்  நமான  உம்மம  விடுதமல  வசேய்கிசறன.  எல்லமாவிதமமான

மரியமாமதகளுடனும்  பமடவீரர்களுடனும்  உம்முமடய  சதசேத்திற்கு  நமான  உம்மம

அனுப்பி மவெக்கிசறன” எனறு முடித்தமார்.  இளஞ்சிங்கம் வபருமூச்சு விட்டுக்வகமாண்சட,

தன இருக்மகயில் சேமாய்ந்தமான.

நிசேமாப்பூமரச் சசேர்ந்த அந்த இளம் மமாணவென அவெனுக்குச் வசேமானன சசேமாதிடம் பலிக்க

சவெண்டுமமானமால்  கிறிஸ்தவெ  அரசேன  அந்த  இடத்திசலசய  வகமாமலயமாளியமால்

வகமால்லப்பட்டிருக்க சவெண்டமாசமமா?

இளஞ்சிங்கத்தின கனவு - இப்படி ஆயிற்று.
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7. அடிமமக்கும் கவெமலகள ஆயிரம் உண்டு!

     உமமார்  தூங்க  முடியமாமல்  புரண்டு  வகமாண்டிருந்தமான.  உடம்பு  கமளத்துப்  சபமாய்

இருந்தமாலும்கூட  மனம்  அமலபமாய்ந்து  வகமாண்சடயிருந்தது.  தன  நண்பன  ரஹீம்

சேமாகும்சபமாது  புது  மமாதிரியமாகப்  புனனமக  புரிந்த  அவெனுமடய  முகம்  உமமாரின

மனக்கண்மண விட்டு நீங்கசவெயில்மல.

நண்பர்கள  இருவெரும்  ஒரு  தமாய்  வெயிற்றிசல  பிறந்த  இரட்மடக்  குழந்மதகமளப்

சபமால் ஒட்டிப் பழகியவெர்கள.  வெழிவநடுக எல்லமாவெற்மறயும் பங்கு சபமாட்டுக்வகமாண்டு

அனுபவித்தவெர்கள.  இப்சபமாது  தன  உடம்பில்  சேரிபமாதி  சபமாலிருந்த  நண்பன  வசேத்துப்

சபமாய்விட்டமான!  இனி  எனன  வசேய்வெது?  எமதப்பற்றியும்  கவெமலப்படமாதவெனமாக

இருந்துவெந்த  உமமாருக்கு  இப்வபமாழுது  ரஹீமுக்குப்  பதிலமாக  அவெனுமடய

பணியமாட்கமள  நடத்தும்முமற  வதரியவில்மல.  ஆனமால்  பணியமாட்கசளமா  தங்கள

எஜமமானன  இறந்துவிட்ட  பிறகு  உமமாரிடமிருந்சத  உத்தரவுகமள  எதிர்பமார்த்துக்

வகமாண்டிருந்தமார்கள.

சபமாரில்  வவெற்றி  கண்ட  அரமாபியர்களும்  மற்றவெர்களும்  வகமாளமளப்

வபமாருளகசளமாடும்,  பிடிபட்ட  அடிமமகசளமாடும்  தத்தம்  பகுதிகமள  சநமாக்கிப்

பயணப்படத்  வதமாடங்கினமார்கள.  உமமாரும்  நிஜமாப்பூருக்குப்  புறப்பட  சவெண்டிய

கமாரியங்களில் ஈடுபட சவெண்டியவெனமானமான.

ஆனமால்  உமமார்  சபமார்க்களத்திலிருந்து  ஒருசிறு  கத்திகூட  எடுத்துக்  வகமாண்டுசபமாக

விரும்பவில்மல.  தன  உயிர்  நண்பனமான  ரஹீமமப்  பறிவகமாடுத்த  துயரத்மத

நிமனவூட்டக்கூடிய எந்தப் வபமாருமளயுசம அவென எடுத்துச் வசேல்ல விரும்பவில்மல.

ரஹீமின  பணியமாளமான  யமார்மமார்க்  தன  எஜமமானனின  கருப்புக்  குதிமரக்கு

சசேனங்கட்டி,  இறந்துசபமான  தன  தமலவெனுமடய  ஆயுதங்கமளயும்  வபமாருளகமளயும்

முட்மடயமாகச்  சசேணத்தின  பினபுறத்திசல  கட்டினமான.  உமமார்  அந்தக்  கருப்புக்

குதிமரமயப்  பமார்த்தமான.  வவெறும்  சசேணத்துடன,  அமதத்தன  பக்கத்தில்  நடத்திக்

வகமாண்டு  வெழி  முழுவெதும்  வசேல்வெது  இயலமாத  கமாரியம்  எனறு  சதமானறியது.  ஆனமால்

அவெற்மற  ரஹீமுமடய  தகப்பனமாரிடத்தில்  ஒப்பமடக்க  சவெண்டிய  கடமமயும்

அவெனுக்கு இருந்தது.
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“இந்த  சரமாமமானியப்  வபண்மண  அந்தக்  குதிமரமயச்  வசேலுத்திக்  வகமாண்டுவெரச்

வசேய்யலமாசம! அவெமளச் சுமந்து வசேல்ல சவெறு மிருகங்களும் இல்மல” எனறு யமார்மமார்க்

வசேமானனமான.

அடிமமயமாகப்  பிடிபட்ட  அந்தப்  வபண்  ரஹீமின  வசேமாத்தமாவெமாள.  அவெமளயும்  கூட

அமழத்துச்  வசேல்ல  சவெண்டும்.  பட்டுப்  சபமானற  கூந்தலும்,  அழகும்  இளமமயும்

வபமாருந்திய  அவெமள,  நிசேமாப்பூர்  அடிமமச்  சேந்மதயில்  நல்ல  விமலக்கு  விற்கலமாம்.

சரமாமமானியர்களின சதசேத்மதச் சசேர்ந்த அவெசளமாடு கிசரக்க வமமாழியில்தமான சபசேமுடியும்.

பளளிக்  கூடத்தில்  உமமார்  படிக்கும்சபமாது,  பல  கிரீக்  வெமார்த்மதகமளத்  வதரிந்து

வகமாண்டிருந்தமான.  அந்த அமரகுமறக் கிசரக்கச் வசேமாற்கமள மவெத்துக் வகமாண்டு அந்தப்

வபண்சணமாடு சபசி, அவெமளப் பற்றிய சில விவெரங்கமளத் வதரிந்து வகமாண்டமான.

அவெளுமடய  வபயர்  அழகி  சஸைமாயி  எனபது.  கமானஸ்டமானடிசநமாபிள  நகரில்  அவெள

எப்சபமாதும்  அடிமமப்  வபண்ணமாகசவெ  இருந்து  வெந்ததமால்  அவெளுக்கு  சவெறு  உறவு

எதுவும்  கிமடயமாது.  சரமாமமானியச்  சேக்கரவெர்த்திமயப்  சபமாலசவெ,  இஸ்லமாமியர்கமள

எளிதமாக அடித்து விரட்டி விடலமாம் எனறு எண்ணிக் வகமாண்டிருந்த கிறிஸ்துவெ இரமாணுவெ

அதிகமாரி  ஒருவெர்  அவெமளத்  தன  அடிமமப்  வபண்ணமாகப்  சபமார்க்களத்திற்குக் கூட்டி

வெந்திருந்தமார்.  அந்த  அதிகமாரி  முறியடிக்கப்பட்டு  அவெரிடமிருந்து  அழகி  சஸைமாயி

பறிக்கப்பட்டு  எதிரிகளின  மகயில்  சிக்கிக்  வகமாண்டு  விட்டமாள.  இவ்வெளவுதமான

அவெளுமடய கமத!

‘நமான  அந்தக்  கறுப்பு  குதிமரயில் ஏறி  வெருகிசறன.  அழகி  சஸைமாயிக்கு  எனனுமடய

குதிமரமயக்  வகமாடுங்கள!’  எனறமான  உமமார்.  வீர  மரணம்  அமடந்த,  வசேல்வெனமான  தன

நண்பனின கறுப்பு குதிமரயில் ஓர் அடிமமப்வபண் ஏறிவெரக் கூடமாவதனறு நிமனத்தமான

சபமாலும்.

அழகி சஸைமாயி முக்கமாடு சபமாட்டுக் வகமாண்டு,  உமமாருக்குப் பினனமாசல வெந்துங்கூட,

வெழியில்  கண்டவெர்  எல்லமாம்,  அவெளுமடய  உமடமயயும்,  பழுப்பமான  கூந்தமலயும்

பமார்த்து,  அவெள  சபமாரிசல  பிடிபட்ட  ஓர்  அடிமமப்வபண்  எனறும்  அவெள  அருகில்

தனியமாகவும்  அமமதியமாகவும்  வெரும்  வீரனுமடய  உமடமம  எனறும்  எண்ணிக்

வகமாண்டமார்கள.

நீண்டவெழிப் பயணத்தினசபமாது,  முதனமுதலமாக இரவிசல தங்குவெதற்கமாக அவெர்கள

பிடித்த  இடம்  மிகவும்  வெசேதிக்  குமறவெமாக  இருந்தது.  ஒட்டகப்பமாமத  முழுவெதும்  ஒசர

கூட்டம்! ஏரமாளமமான பமடகசளமாடு முகமாமிட்டிருந்த ஒர் அமீரின கூடமாரத்திற்கு அருகில்,

ஒரு  சுமன  நீர்க்கிணற்றின  பக்கத்தில்  உமமார்  தனனுமடய  கூடமாரத்மத  அமமக்கும்படி
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சநரிட்டது.  அவெனுடன  வெந்த  சவெமலக்கமாரர்கசளமா,  எந்த  விஷயத்மதயும் வசேமால்லமாமல்

வசேய்வெசதயில்மல  எனறிருந்தது.  குதிமரகமள  எங்கு  கட்டசவெண்டுவமனறும்,

அமீருமடய ஆட்களிடம்,  சபரம் சபசி வரமாட்டியும் பமார்லியும் வெமாங்கி வெருவெது எப்படி

எனறும் அவென ஒவ்வவெமானறும் அவெர்களுக்குச் வசேமால்ல சவெண்டியிருந்தது. அந்த இரவில்

உமமார்  படுத்துறங்கப்  சபமாகும்  சேமயத்தில்  ரஹீமின  நிமனவு  அவென  மனத்திசல  வெந்து

நிமறந்து வகமாண்டது.

கூடமாரம் நட்டு மவெத்திருந்த கம்பின அருகிசல வநருப்பு எரிந்து வகமாண்டிருந்தது. அது

அடங்கிச்  சேமாம்பலமாகும்  வெமரயில்,  படுக்மகயில்  உட்கமார்ந்தபடி  உமமார்  விழித்துக்

வகமாண்சடயிருந்தமான. முதல் நமாள கமாமலயில் குடித்த மது சிலமணி சநரங்கள அவெமனத்

தனமன  மறக்கச்  வசேய்திருந்தது  அவெனுக்கு  நிமனவுக்கு  வெந்தது.  ஆனமால்

இப்வபமாழுது மதுக்குவெமளதமான  இருந்தது;  மது  இல்மல!  மது  ஜமாடியில்  வகமாஞ்சே

நஞ்சேமமாவெது  மீதியிருக்கமாதமா  எனற  ஆவெசலமாடு  மூட்மடமய  அவிழ்த்து,  அதில்  இருந்த

வவெளளி ஜமாடிமயக் மகயில் எடுத்துப் பமார்த்தமான. ரஹீமின வெமாழ்வு எனனும் மது இருந்த

சகமாப்மப  அதிவிமரவில்  கமாலியமாகிவிட்டது  அவென  இப்வபமாழுது  சேமாமவெத்  தழுவிக்

வகமாண்டு புமத குழியிசல கிடக்கிறமான.

அந்தத்  துயர  நிமனமவெக் கமலப்பது  சபமால் அவெனருகில் ஓர் ஒமசே உண்டமாயிற்று.

படுக்மகயமற  உமடகளுடன  அவெனருகில்  தூங்கிக்  வகமாண்டிருந்த  அடிமமப்வபண்

சஸைமாயி புரண்டு படுத்துப் வபருமூச்சு விட்டமாள. உமமார் குனிந்து அவெள கண்கமள மூடிக்

வகமாண்டிருந்த  கூந்தமல  ஒதுக்கிவிட்டு  அவெள  முகத்மதப்  பமார்த்தமான.  அவெளுமடய

அழகிய  கண்கள  இருண்டு  நமனந்து  சபமாய்  இருந்தன.  ஏசதமா  கவெமலயின  மிகுதியமால்

அந்தப் வபண் தனக்குத்தமாசன அழுது வகமாண்டு இருந்திருக்கிறமாள.

அவெமள எழுப்பியபடி, “எனன சஸைமாயி? எனறு மிருதுவெமாக உமமார் சகட்டமான.

கண்விழித்த  அழகிசஸைமாயி  தன  உதடுகமள  விரித்து  உமமாமர  சநமாக்கிச்  சிறிய

புனனமகவயமானமற  வநளியவிட்டமாள.  தமான  கண்ணிர்  விட்டதமாக  உமமார்  அறிந்து

வகமாளளக் கூடமாவதனறு அவெள எண்ணினமாள. தன வசேமாந்த சதசேத்மத விட்டுப் புறப்படும்

இந்த  நீண்ட  பயணத்தில்,  இந்தப்வபண்  எமதப்பற்றி  நிமனத்துக்  வகமாண்டு

இருந்திருப்பமாள  எனறு  உமமார்  வியந்தமான.  இப்படி,  அவெமளப்பற்றி  அவென  சிந்தித்தது

இதுதமான  முதல்  தடமவெ.  ஓர்  அடிமமப்  வபண்ணுக்கும்  சபரரசேனமாகிய  சுல்தமானுக்கு

இருப்பது  சபமால்  கவெமலகள  உண்டு.  ஆனமால்  அமத  வவெளிசய  வசேமால்லிக்

குமறப்படுவெதற்குத்தமான அனுமதிக்கப் படுவெதில்மல!

45



உமமார்,  அழகி  சஸைமாயிமய  வநருங்கி  அவெளுமடய  கூந்தமலப்  பரிசவெமாடு

ஒதுக்கிவிட்டமான.  அழகி  வியப்சபமாடும்  ஆவெசலமாடும்  உமமாமர  ஏறிட்டுப்  பமார்த்தமாள.

பிறகு அவெனுக்குத் தன பக்கத்தில் இடம் வகமாடுப்பதற்கமாக வகமாஞ்சேம் பினனுக்கு நகர்ந்து

படுத்துக்  வகமாண்டமாள.  இப்வபமாழுது  அவெள அழுமகவயல்லமாம்  எங்சகசயமா

சபமாய்விட்டது. உமமாரின மகபட்டதும் அழகியின நமாடித் துடிப்பு அதிகமமாகியது. அவெமள

உமமார்  தன  மககளுக்குளசள  வெமாஞ்மசேசயமாடு  அமணத்துக்  வகமாண்டமான.  தமான

சபமார்த்தியிருந்த  துணிமய  எடுத்து  இருவெருக்கும்  சசேர்த்துப்  சபமார்த்திக்  வகமாண்டமான.

குழம்பிய சேததியும்,  இரமாக்கமாற்றும்,  ரஹீமின சேமாவுப் புனனமகயும் தன நிமனமவெவிட்டு

இப்வபமாழுதமாவெது அகலும் எனறு எதிர்பமார்த்தமான.

தன  சதமாளுக்குக்  கீசழ  புரண்டு  வகமாண்டிருந்த  தமல  மயிமர  ஒதுக்கிவிட்டுக்

வகமாளவெதற்கமாக  அழகி  சஸைமாயி  அமசேந்தமாள.  உமமாரின  பக்கமமாகப்  புரண்டமாள.

அப்வபமாழுது உமமாரின உதடுகள அழகியின கழுத்தில் பதிந்தன.  சதகத்தின கதகதப்பும்

கூந்தலின மணமும் உமமாருக்கு இதமமாக இருந்தன. அந்தக் கதகதப்சப ஒரு சவெட்மகயமாக

மமாறி உமமாரின கமளப்மபவயல்லமாம் மறக்கடித்தது.

அழகி  சஸைமாயியின  ஒவ்வவெமாரு  அமசேவும்  உமமாரிடம்  தனமன  மறந்த  ஒரு

நிமலமயயுண்டமாக்கின.

அந்த  இரவிசல  அழகியின  மகயமணப்பிசல,  சபமார்க்களச்  சேகதியும்,  நண்பனின

சேமாவும்  உமமாருக்கு  மறந்து  சபமாய்விட்டன.  அமமதியமாக  மூச்சுவிட்டுக்  வகமாண்டு  உலக

நிமனவு எதுவுமில்லமாமல் உமமார் அயர்ந்து உறங்கினமான!
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8. கணிதம் கற்க வெந்தவென ஒற்றனமா? திருடனமா?

உமமார்  தன  தந்மத  இறந்த  பிறகு  தன  நண்பன  ரஹீமின  வீட்டிசல  உல்லமாசேமமாக

வெமாழ்ந்தவென.  ஆனமால்  சபமார்க்களத்திலிருந்து  அவென  திரும்பி  வெந்ததும்,  ரஹீமின  சேமாவுச்

வசேய்திமயக்  வகமாண்டுவெந்த  அவெமன  ரஹீமின  வபற்சறமார்கள  துர்க்குறிவயனசற

நிமனத்துக் கடுமமயமாக நடத்தினமார்கள.  அவென அமழத்து வெந்த அழகி சஸைமாயிமயயும்

அடிமமச்  சேந்மதயிசல  விற்பதற்கமாகப்  பறித்துக்  வகமாண்டு  சபமாய்விட்டமார்கள.  உமமார்

தங்குவெதற்கு  இடமில்லமாமல்  நிஜமாப்பூர்  பட்டணத்தின  வதருக்களில்  சில  நமாட்கள

அமலந்தமான.  ஒரு  கமாலத்தில்  தன  உயிர்  நண்பசனமாடு  உல்லமாசேமமாகத்  திரிந்த  வீதிகளில்

இப்சபமாது நடமமாடுவெதுகூட அவெனுக்குப் வபமாறுக்க முடியமாத துயரமமாக இருந்தது. அமத

மறப்பதற்கமாகத்  தன  கவெனத்மத  சவெறுவெழியில்  திருப்ப  சவெண்டுவமனறு  நிமனத்துக்

கணிதப் சபரமாசிரியர்  அலி அவெர்களிடம் வெந்து  அவெருமடய மமாணவெனமாக அவெருமடய

மமாளிமகயிசல தங்கியிருந்தமான.

சபரமாசிரியர் அலி அவெர்களுக்கு எழுபத்து மூனறு வெயதமாகிவிட்டது.  பழுத்த கிழவெர்,

“ஞமானக்கண்ணமாடி’  எனற  பட்டப்  வபயரமால்  பலரமாலும்  சிறப்பிக்கப்படுபவெர்.  சுல்தமான

அரண்மமனயிலுளள அமமச்சேர்கள ஆதரவெமால் அவெர் வெமாழ்ந்து வெந்தமார்.  புனித நூலமாகிய

திருக்குர்ஆனுக்கு  அடுத்தபடியமாக,  அவெர்  மனப்பூர்வெமமாகவும்  உயிருக்குயிரமாகவும்

விரும்புவெது  கணிதநூல்  ஆகும்.  அவெருமடய  வீட்டில்  எல்லமாச்வசேயல்களும்

மணிப்படிதமான நடக்கும். மணி அறிந்து வகமாளவெதற்கமாக முன கூடத்தில் மீன வதமாட்டிக்கு

அருகில் ஒரு நீர்க்கடிகமாரம் அமமக்கப்பட்டிருந்தது.

அவெருமடய  உதவியமாட்கள,  அவெருமடய  சவெமலகமள  சநரத்மதப்  பமார்த்சத

கணக்குச்  வசேய்து  விடுவெமார்கள.  இத்தமன  மணியமாகியதமால்  ஆசிரியர்  குளித்துக்

வகமாண்டிருப்பமார்;  இப்வபமாழுது  படித்துக்  வகமாண்டிருப்பமார்,  இந்சநரம்  எழுதிக்

வகமாண்டிருப்பமார்,  இந்தச்சேமயம்  சேமாப்பமாடு  நடந்து,  வகமாண்டிருக்கும்  எனறு  கணக்கமாகச்

வசேமால்லிவிடுவெமார்கள.

வெமானவவெளியிலுளள  சகமாளங்கள  கணக்கமாகச்  சுழல்வெது  சபமால்  சபரமாசிரியர்  அலி

அவெர்களின வீட்டில் நீர்க்கடிகமாரப்படி, ஜந்து சவெமளத் வதமாழுமகயும், இரண்டு சவெமளச்

சேமாப்பமாடும். பனிவரண்டு மணிசநர சவெமலயும் மமாறிமமாறி நடந்து வகமாண்டிருக்கும். அவெர்

தம் மமாணவெர்களுக்குப் சபமாடும் சேமாப்பமாட்டில்கூட எந்தவிதமமான மமாற்றமும் கிமடயமாது.

எப்படித்  தினந்தினமும்  ஒசர  கதிரவென  உதிக்கிறமாசனமா,  அது  சபமாலசவெ  தினந்தினமும்

ஒசரவிதமமான சேமாப்பமாடும் வதமாடர்ந்து வெந்து வகமாண்சடயிருக்கும்!
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சபரமாசிரியர்  அலி  சில  சேமயங்களில்  நிஜமாப்பூர்  பட்டணத்திற்குக்

கிளம்பிப்சபமாவெதுண்டு.  அப்வபமாழுது  அவெர்தம்  பதவிக்குத்  தகுந்த  ஆடம்பரமமான

பழுப்புநிற உமடயணிந்து வகமாண்டிருப்பமார். ஒரு மட்டக் குதிமரயினசமல் சேவெமாரி வசேய்து

வகமாண்டு  சபமாவெமார்.  சினனப்  பட்டுக்  குமடவயமானறு  வவெயிமல மமறப்பதற்கமாகவும்,

கரிய அடிமமப் மபயன ஒருவென, குதிமரமய அடித்து நடத்துவெதற்கமாகவும் அவெர் உடன

வகமாண்டு  வசேல்வெது  வெழக்கம்.  அவெருமடய  வீடு  நிஜமாப்பூருக்குத்  வதற்சக,

விமளநிலங்களுக்வகல்லமாம் அப்பமால், பமாமலவெனத்தின உப்புப் படுமககளின அருகிசல

தனியமாக இருந்தது. இது வதமாந்தரவு எதுவுமில்லமாமல் நிம்மதியமாகக் கணித ஆரமாய்ச்சியும்

கல்வி சபமாதமனயும் வசேய்வெதற்கு வெசேதியமாக இருந்தது.

சுல்தமான  அவெர்களின  அமமச்சேர்,  பல  ஆண்டுகளுக்கு  முன,  சபரமாசிரியர்  அலிமய,

கணிதநூல்  ஒனறு,  புது  முமறயிசல  ஆக்கும்படி  பணித்தமார்.  அதற்கிணங்க  அமடயமாள

எழுத்துக்களின  மூலமமாகசவெ  எண்களின  நுட்பத்தனமமமயக்  கணிக்கும்  (அல்ஜீப்ரமா)

நூவலமானமற  அலி  எழுதி  முடித்திருந்தமார்.  அவெருமடய  மமாணவெர்களின  சவெமல

எனனவவெனறமால்,  அவெர்  கூறும்  விஷயங்கமளக்  குறிப்வபடுப்பதும்,  அவெர்

கட்டமளயிடும்சபமாது,  கணக்குகமளப்  சபமாட்டுக்  கமாண்பிப்பதும்,  பமழய

நூல்களிலிருந்து,  அவெருமடய  ஆரமாய்ச்சிக்குத்  சதமவெயமான  விஷயங்கமளத்  திரட்டிக்

வகமாடுப்பதுமமாகும்.  அதற்குப்  பதிலமாக,  அந்தப்  சபரமாசிரியர்  அலி  பிற்பகலில்  மூனறு

மணிசநரம் கணித விஞ்ஞமானக்கமல நுட்பம் பற்றி விரிவுமர நிகழ்த்துவெமார். தம் வசேலவில்

சேமாப்பமாடும்சபமாட்டு அவெர்கமள ஆதரித்தும் வெந்தமார்.

அவெருமடய  மமாளிமகயில்  எட்டு  மமாணவெர்கள  தங்கியிருந்தமார்கள.  கணித

விஞ்ஞமானக்கமலமய,  அவெர்கள  ஒவ்வவெமாருவெரும்  கசேடறக்  கற்றுத்

வதளியசவெண்டுவமனறு  அவெர்  அரும்பமாடுபட்டு  வெந்தமார்.  அவெருமடய

மரணத்திற்குப்பிறகு  அல்லமாமவெ  வெணங்கும்  உலகப்  பகுதியிசல  கணித  விஞ்ஞமானம்

அழிந்து  சபமாய்விடக்  கூடமாவதனபதற்கமாகவும்,  தம்முமடய  ஆரமாய்ச்சி  நூல்கள  பிற்கமால

உலகிற்குப்  பயனபட  சவெண்டுவமனபதற்கமாகவும்,  அவெர்  ஆர்வெத்துடன  சபமாதித்து

வெந்தமார்.  அந்த  எட்டுப்சபரிலும்  உமமார்  மீதுதமான  அவெருக்கு  நம்பிக்மகயில்மல.  பத்து

மமாதங்களுக்கு  முனவெந்து  அவெரிடம்  அண்டிய  உமமார்  எதிர்கமாலத்தில்  எப்படியிருக்கப்

சபமாகிறமான எனபது ஆசிரியருக்குப் புரியசவெயில்மல. சிக்கலமான கணித பிரச்சிமனகமள

எளிதமாகக்  கண்டு  பிடிக்கும்  சேக்தியும்  ஆபத்மதத்  தரக்கூடிய  கற்பமனத்

திறமமயும் உமமாரிடம்  மிதமமாக  இருப்பதமாக  ஆசிரியர்  எண்ணினமார்.  “கணிதம்  எனபது,

அஞ்ஞமானத்திலிருந்து,  அறிவுலகத்திற்கு  அமழத்துச்  வசேல்லும்  பமாலம்  சபமானறது,
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அஞ்ஞமானத்மதக் கடப்பதற்குக் கணிதத்மதவிடச் சேரியமான பமாலம் சவெறு எதுவுமில்மல”

எனறு சபரமாசிரியர் அலி அடிக்கடி தம் மமாணவெர்களுக்குச் வசேமால்வெது வெழக்கம்.

மத  நம்பிக்மகயற்ற  கிசரக்கர்களின  கணித  ஆரமாய்ச்சிமய  அவெர்  அடிசயமாடு

வவெறுத்தமார்.  எண்கமளத்  தங்கள  அடிமமகளமாக்கிய  முதல்  கணிதநூல்  ஆசிரியர்களமான

பழங்கமாலத்து  எகிப்தியர்களின  கணிதக்  கமலகமள  அவெர்  மனதமாரப்  பமாரமாட்டினமார்.

எகிப்தியரின கணித சவெமலகள பலப்பல வபரிய கட்டிடங்கமள எழுப்பப் பயனபட்டு

வெந்தது.

ஒருநமாள  மமாணவெர்களில்  ஒருவென  ஆசிரியர்  அலிமய  சநமாக்கி,  “குவெமாஜமா  இமமாம்

அவெர்கசள!  நமக்கு  மமாதங்கமளக்  கணக்கிடுவெதற்கு  தீர்க்கதரிசி  முகமது  நபியவெர்கள

ஏற்பமாடு  வசேய்த  பிமறக்கணக்கு  இருக்கிறது,  ஒளி  வெருவெதற்குக்  கதிரவென  இருக்கிறமான.

அப்படியிருக்கும்சபமாது,  நட்சேத்திரங்கமளப்பற்றி  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்து  வகமாண்டிருப்பது

எனன பயன தரும்? எனறு சகட்டமான.

சபரமாசிரியர்  அலி  அவெர்கள,  வமக்கமாவுக்குப்  சபமாய்  வெந்தவெர்.  புனிதமமான

ஹஜ்யமாத்திமர  வசேய்து  வெந்ததற்கு  அமடயமாளமமாக  அவெர்  ஒரு  பச்மசேத்  தமலப்பமாமக

அணிந்திருப்பமார்.  அவெருக்கு  நட்சேத்திரப்  பலனகளிசலமா  சசேமாதிடத்திசலமா  சிறிதுகூட

நம்பிக்மக கிமடயமாது.  ஆனமால் சுல்தமானும்,  வபரிய வபரிய பிரபுக்களும் சசேமாதிடத்திசல

நீங்கமாத  நம்பிக்மக  வகமாண்டிருந்த  கமாரணத்தினமால்,  ஆந்த  நம்பிக்மகக்குப்  பமாதகமமான

தம்முமடய கருத்மத அவெர் வவெளியிடுவெதில்மல.

சுல்தமானின  அமமச்சேர்,  தம்  நடவெடிக்மககமளக்  கண்கமாணிப்பதற்கு,  யமாசரனும்

உளவெமாளிகமள அடிக்கடி அனுப்பி மவெக்கக்கூடும் எனற சேந்சதகம் சவெறு இருந்தது.

அப்படி  அனுப்பி  மவெக்கப்பட்ட  உளவெமாளியமாக  உமமார்  இருக்கக்கூடும்  எனறும்

எண்ணினமார்.  அப்படி  எண்ணுவெதற்கு  ஆதமாரம்  இல்லமாமலும்  இல்மல.  உமமார்  தனக்கு

உறவினர்கள  யமாரும்  இல்மலவயனறு  வசேமால்லியிருக்கிறமான.  இது உண்மமயமாக

இருக்கமாது.  நிஜமாப்பூருக்கு  வவெளிசய,  பல  நமாட்கள  சுற்றியமலந்துவிட்டுத்

தனனந்தனியமாகத் தனனிடம் வெந்து,  கணிதப் சபரமாசிரியரிடம் பமாடம் சகட்க ஆவெலுடன

வெந்திருப்பதமாகத்  வதரிவித்தமான.  பமார்ப்பதற்கு  ஒரு  சபமார்  வீரமனப்  சபமாலவும்,

பசிவயடுத்து  இமரசதடிக்  வகமாண்டிருக்கும்  சிங்கத்மதப்  சபமானற  உடற்கட்டும்

வகமாண்டிருக்கும்  இவென  படித்துவிட்டுப்  பளளியமாசிரியனமாகவெமா  வெரப்சபமாகிறமான?  பின

எதற்கமாக  இவென  எனனிடம்  பமாடம்  கற்க  வெரசவெண்டும்?  நிச்சேயமமாக  இவென

உளவெமாளிதமான!”  எனறு  அவெமனப்பற்றி  ஆசிரியர்  அலி  தீர்மமானித்து  மவெத்திருந்தமார்.

ஆகசவெ மிகுந்த எச்சேரிக்மகயுடன, சகட்ட சகளவிக்குப் பதில் வசேமால்லத் வதமாடங்கினமார்.
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“கற்றறிந்த  சமமதயமான  அபூரயமான  பிருனி  எனற  நூலமாசிரியர்  தம்முமடய

சசேமாதிடக்கமல  நூலின  முதல்  அதிகமாரத்திசல,  நட்சேத்திரங்கமளப்பற்றிய  அறிவு  ஒரு

விஞ்ஞமானம்  எனறும்,  அந்த  அறிவிருந்தமால்,  அதன  உதவியமால்,  மனிதர்கள,  அரசேர்கள,

நகரங்கள,  அரசியல்  இவெற்றிசல  ஏற்படக்கூடிய  மமாறுதல்கமளப்பற்றி  முனகூட்டிசய

அறிந்துவசேமால்ல முடியுவமனறும் கூறியிருக்கிறமார்.  சசேமாதிடநூல் அறியமாமசலசய ஒருவென

வெமானநூலில்  சதர்ச்சி  வபற்ற  அறிவுமடயவெனமாயிருக்கலமாம்.  ஆனமால்  வெமானநூல்

அறியமாதவென  சசேமாதிடம்  வசேமால்லுவெவதனபது  முடியமாத  கமாரியம்.  ஆகசவெ

நட்சேத்திரங்கமளப்  பற்றிய  ஆரமாய்ச்சி  சசேமாதிடக்கமலக்கு  முக்கியம்”  எனறு  ஆசிரியர்

பதில் கூறியமார்.

சகளவிசகட்ட  மமாணவெனுக்கு  ஒரு  நப்பமாமசேயிருந்தது.  தங்கம்  வசேய்யக்கூடிய

முமறகள  ஏதமாவெது  வதனபடுமமா  எனறு  சபரமாசிரியருமடய  புத்தகங்களிசல

புரட்டிப்புரட்டி  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்து  பமார்த்தமான.  ஆனமால்,  அவென  கண்ணுக்கு  அது

அகப்படசவெயில்மல அடுத்தபடியமாக அவென ஒரு சகளவி சகட்டமான.

“பமழயநூல்  ஒனறிசல  வபமானனின  தனமம  சூரியனிடம்  இருக்கிறவதனறு

எழுதியிருக்கிறது. சூரியனுமடய சேத்து வநருப்பு. வநருப்பின மூலமமாக நமாம் வபமானமனப்

வபறலமாம்,  வநருப்பின  சேத்மத  நமாம்  கண்டுபிடித்துவிட்டமால்  தங்கம்  வபறலமாம்.

வநருப்பின  சேத்மத  நமாம்வபறுவெதற்கு...  வெழி...  எதுவும் இருக்கிறதமா?”  எனறு  ஐயம்

சகட்பவெனசபமால் சகட்டமான. பக்கத்திசலயிருந்த மமாணவென சவெடிக்மகயமாக “அடுப்பின

மூலம் அமடயலமாசம!” எனறமான.

சபரமாசிரியர் அலி சபசேத் வதமாடங்கினமார்! “எல்லமாம்வெல்ல அல்லமா அவெர்கள தங்கத்மத

மண்ணின  கீழிருந்துதமான  வபற  சவெண்டுவமனறு  விதித்திருக்கிறமார்கள.  உண்மமயமான

அறிவுளளவெர்கள,  இது  சபமானற  வீணமான  ஆரமாய்ச்சிகளில்  இறங்கக்கூடமாது”  -  இமதச்

வசேமால்வெதற்கு முன சபரமாசிரியர் தம் மனத்மதத் திடப்படுத்திக்வகமாளள சவெண்டியிருந்தது.

சுல்தமான சபமானறவெர்கள,  தங்கம் வசேய்யும் வித்மத  வதரியும் எனறு வசேமால்லிக்வகமாண்டு

வெந்தவெர்கமள  நம்பிப்  பலமுமற  ஏமமாந்திருக்கிறமார்கள  எனறு  அவெருக்குத்  வதரியும்.

ஏமமாந்ததன  மூலமமாக,  யமாரமாலும்  தங்கம்  வசேய்யமுடியமாது  எனபமத  அவெர்கள  வதரிந்து

வகமாண்டிருக்க  சவெண்டும்  எனபமத  மனத்தில்  இருத்திக்  வகமாண்டுதமான  அவெர்,  தம்

கருத்மதத் மதரியமமாகச் வசேமானனமார்.  இருந்தமாலும் உளவெமாளி எனறு கருதப்படுகிற உமமார்

தம்மமக்  கவெனிக்கிறமானமா,  எனன  நிமனக்கிறமான  எனறு  அவென  முகத்மத  சலசேமாகப்

பமார்த்துக்  வகமாண்டமார்.  உமமாசரமா  ஒரு  தமாளில்  இறகு  சபனமாவில்  ஏசதமா  வெமரந்து

வகமாண்டிருந்தமான.
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சபரமாசிரியர்  விரிவுமரயமாற்றும்  சபமாதும்  உமமார்  அடிக்கடி  இந்த  மமாதிரிப்

சபனமாவினமால் ஏசதமா எழுதிக் வகமாண்டிருப்பமத அவெர் கவெனித்திருக்கிறமார். ஆரம்பத்தில்

அவென  தனனுமடய  உமரகமளக்  குறிப்வபடுக்கிறமான  எனறு  அசேட்மடயமாக  இருந்தமார்.

அவென அமமச்சேருமடய ஒற்றனமாக இருப்பமாசனமா எனற எண்ணம் ஏற்பட்ட நமாளிலிருந்து

இந்தக்  குறிப்புகமள  அவென  அமமச்சேரிடம்  வகமாண்டு  சபமாய்க்  கமாண்பிப்பதற்கு

அத்தமாட்சியமாகப்  பயனபடுத்தக்கூடுசம  எனற  எண்ணம்  ஏற்பட்டது.  சமலும்  இப்படி

அவென  எழுதும்  தமாளகமள  அவெனுமடய  படுக்மகக்குப்  பக்கத்திசலயுளள

மரப்வபட்டியில்  பூட்டி  மவெத்துக்  வகமாளளும்  வெழக்கமும்  மவெத்திருந்தமான.  ஆகசவெ,

ஆசிரியரின சேந்சதகம் உறுதிப்பட்டது.

அனறு  சபரமாசிரியர்  திடீவரனறு  எழுந்து  உமமாரின  அருகிசல  வெந்து  அவென  எழுதிக்

வகமாண்டிருந்த  தமாமள  கவெனித்தமார்.  ஒரு  கனஅளமவெக்  கமாட்டும்  படம்  வெமரந்து,  பல

சகமாடுகளமால்  பிரிக்கப்பட்டிருந்தமதயும்  அவெற்றின  இமடசய  எண்கள

எழுதப்பட்டிருப்பமதயும் அந்தத் தமாளிசல கண்டமார். வியப்புடன “இது எனன?” எனறமார்.

“கனஅளவின மூலங்களின கணக்கு” எனறு பதில் வசேமானனமான உமமார்.

கனஅளவு  மூலங்கமளப்பற்றிய  கஷ்டமமான  கணக்வகமானமற  அவெனுக்குக்

வகமாடுத்திருந்தது அவெருக்கு நிமனவுவெந்தது.

“எவ்வெளவு தூரம் வசேய்திருக்கிறமாய்?” எனறு சகட்டமார்.

“முடிந்து விட்டது” எனறமான.

அவெரமால்  நம்ப  முடியவில்மல.  அந்தக்  கணக்மக  அவெரமால்  வசேய்ய  முடியவில்மல.

கிசரக்கர்கள  அந்த  மமாதிரியமான  கணக்கிற்கு  விமடகண்டு  பிடித்திருக்கிறமார்கள  எனபது

அவெருக்குத்  வதரியும்.  ஆனமால்  உமமார்  அதற்கு  விமடகண்டு  பிடித்திருக்கிறமான  எனபது

அவெருக்குச்  சேந்சதகமமான  விஷயமமாகயிருந்தது,  ஆகசவெ,  வெகுப்மபக்  கமலத்துவிட்டு,

உமமாமரத்  தம்முடன  தனிஅமறக்கு  அமழத்துச்வசேனறு  அந்தத்தமாளில்  உளள

விஷயங்கமள ஆரமாய்ந்தமார்.

“இந்த  விஷயம்  எனனமால்  புரிந்துவகமாளள  இயலமாததமாயிருக்கிறது.  கனஅளமவெச்

சிறுசிறு  சகமாள  அளவுகளமாகப்  பிரித்திருக்கிறமாய்  அல்லவெமா?  கிசரக்கர்களின  விமடமய

நீயும் வதரிந்து வகமாண்டிருக்கிறமாய்!” எனறமார் அலி.

“அவெர்கள எப்படி இதன விமடமயக் கணக்கிட்டமார்கள? எனறு உமமார் சகட்டமான.

“இதுவெமர நமான அமத அறிந்து வகமாளளவில்மல”
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உமமாருக்குக்  கணக்குக்  வகமாடுக்கும்  சபமாது,  அதன  விமடமயச்  வசேமால்லவில்மல

எனபது சபரமாசிரியருக்கு நிமனவு இருந்தது.  அவெருமடய குறிப்புத் தமாளகளுக்கிமடசய,

அந்தக் கணக்மகப்பற்றிய குறிப்பும் விமடயும் மவெத்திருந்தமார். அவெருமடய ஆசேனத்தின

அருகிசல  இருந்த  திருக்குர்ஆன  புத்தகத்துக்குளசள  அந்தக்  குறிப்மபத்  திணித்து

மவெத்திருந்தமார்.  அவெருமடய அமறமயத் தவிர்த்து அந்தப் புத்தகத்மத அவெர் வவெளியில்

எடுத்து  வெருவெது  கிமடயமாது.  தம்  மமாணவெர்கமளயும்  அமறக்குள  தமாம்  இல்லமாதசபமாது

வெரக்கூடமாவதனறு  கட்டுப்படுத்தி  மவெத்திருந்தமார்.  ஆகசவெ  ஒனறு  உமமார்

அமதத் திருடிப்பமார்த்து  விமடமயத்  வதரிந்து  வகமாண்டு  கணக்மகச்  வசேய்திருக்க

சவெண்டும்  அல்லது  அவென  இந்தக்  கற்பமனக்  சகமாடுகளின  உதவியமால்  தமானமாகசவெ

வசேய்திருக்க சவெண்டும்.

“இந்த  முழுச்சேதுரங்களின  அளவுகமளக்  வகமாண்டு  கனஅளவு  மூலங்கமளக்கமாட்டி

வெமரந்திருக்கிறமாய்,  ஆனமால் விமடமய எந்த வெழியமாகக் கண்டு பிடித்தமாய்?  எனறு அலி

சகட்டமார்.

உமமார்  குனிந்து  வெமரவுப்  படத்தில்  மகமவெத்துக்  கமாட்டியபடி  “இந்தப்  பகுதிமயக்

கழித்து  இமதயும்  இமதயும்  கூட்டிப்  பமாருங்கள.  விமடகிமடத்து  விடுகிறது!”  எனறு

கமாண்பித்தமான.

“எனமனக் குருடவனனறமா நிமனத்துக் வகமாண்டமாய்?  இது நமான உனக்குச் வசேமால்லிக்

வகமாடுத்த  அமடயமாளமுமறக்  கணிதம்  (அல்ஜிப்ரமா)  அல்லசவெ.  மதநம்பிக்மக  அற்ற

கிசரக்கர்கள மகயமாளுகினற இமடவவெளிக் (ஜிசயமாமிதி) கணிதம் அல்லவெமா இது.”

“இருக்கலமாம்,  ஆனமாலும்  விமட  கிமடத்து  விட்டதல்லவெமா?  எனக்கு  அமடயமாள

முமறக் கணிதத்தின மூலம் வசேய்வெது எளிமமயமாகத் சதமானறவில்மல.”

“இருந்தமாலும் நமான வகமாடுத்தது அமடயமாள முமறக் கணிதம்தமாசன!”

“ஆம்!  இப்வபமாழுது  வெழி  கண்டுபிடித்து  விட்டபடியமால்  அந்த  முமறயில்  மமாற்றிச்

வசேய்வெதும்  கஷ்டமல்ல,  எளிது  தமான!”  எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட  உமமார்  அந்தக்

கனஅளவு பமார்த்துக் வகமாண்சட அமடயமாளக்  கணித  முமறயினபடி அந்தக் கணக்மகச்

வசேய்து கமாண்பித்தமான. சபரமாசிரியர் அலி, உமமாரின திறமமமயத் வதரிந்து வகமாண்டதுடன,

அந்தக் கணித முமறமயயும் தம் நூலிசல சசேர்த்துக் வகமாண்டமார்.

இந்தக்  கணிதத்மதச்  வசேய்வெதற்கு  கமாவரஸ்மி  எனற  கணிதப்  சபரமாசிரியர்  கூட

முடியமாவதனறு வசேமால்லி முயற்சிக்கமாமசல சபமாய்விட்டமார். பமாக்தமாத் கல்லூரியில் இருந்த

சபரமாசிரியர் உஸ்தமாத், இம்மமாதிரிக் கணக்குகமளச் வசேய்யப் பல்மலக் கடித்துக் வகமாண்டு
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முயற்சி வசேய்தும் பலன ஏற்படவில்மல. “இது மமாதிரிசய சவெறு கணக்குகமளயும் வசேய்ய

முயற்சிக்கிறமாயமா?” எனறு சபரமாசிரியர் அலி வியப்சபமாடு சகட்டமார்.

“எத்தமனசயமா தடமவெ வசேய்திருக்கிசறன” எனறமான உமமார்.

“விமடகள கிமடத்தனவெமா?”

“கிமடத்தன, ஆனமால் ஒவ்வவெமாரு முமற கிமடக்கமாமலும் சபமாயிருக்கினறன!”

“நீ வசேய்திருக்கும் மற்ற கணிதங்கமளயும் நமான பமார்மவெயிடலமாமமா” எனறு குமழந்து

வகமாண்சட சகட்டமார் அலி.

உமமார்  சேற்று  நிதமானித்து  ‘ஐயமா  நமான  உங்கள  உப்மபத்  தினறு  வெருகிசறன.  உங்கள

கமாலடியில்  இருந்து  எத்தமனசயமா  அறிய  முடியமாத  விவெரங்கமள  அறிந்திருக்கிசறன.

நீங்கள வசேய்யச் வசேமானன சவெமலகமள  நமான வசேய்து வெந்திருக்கிசறன.  ஆனமால் இந்தக்

கணித முமறகவளல்லமாம், நமான வசேமாந்தமமாகக் கண்டு பிடித்தமவெ. அவெற்மற உங்களுக்குக்

கமாண்பிக்க இயலமாதவெனமாக இருக்கிசறன. மனனிக்க சவெண்டும்” எனறமான.

சபரமாசிரியர்  அலியின  கண்களிசல  கடுகடுப்பு  மிதந்தது.  “அவெற்மற  மவெத்துக்

வகமாண்டு நீ எனன வசேய்யப் சபமாகிறமாய்?”

“இனனும் நமான அமதப்பற்றி ஒனறும் முடிவு வசேய்யவில்மல” எனறு வகமாஞ்சேங்கூட

அஞ்சேமாமல் உமமார் பதில் கூறினமான.

“நீ  வசேய்த  கணிதங்கமள  வயல்லமாம்  வபட்டிக்குளசள  பூட்டி  மவெத்திருக்கிறமாய்

அல்லவெமா?” எனறு சகட்டமார் அலி.

“ஆம்” எனறமான உமமார்.

அவெமன  அனுப்பிவிட்டுப்  சபரமாசிரியர்  அலி,  கன  அளவுகமளப்பற்றிய

கணக்குகளிசலசய  தம்  நிமனவுகமள  வசேலுத்திக்  வகமாண்டு  உட்கமார்ந்திருந்தமார்.  அனறு

பிற்பகல் வெகுப்பு நடத்த சவெண்டியமதயும் மறந்து விட்டமார்.  உமமார் வசேய்தது சபமாலசவெ,

மற்வறமாரு கணக்மகச்  வசேய்து  பமார்த்தமார்.  வவெற்றி கிமடக்கவில்மல.  அமடயமாள  முமற

மூலம்  வசேய்ய  சவெண்டிய  கணிதத்மத  இமடவவெளிக்கணித  முமறயில்  வசேய்யலமாம்

எனபமத  அவெரமால்  நம்பக்கூட  முடியவில்மல. வசேய்யமுடியும்  எனறு  உமமார்  வசேய்து

கமாண்பித்துவிட்டமான.  இருந்தமாலும்  அவெரமால்  அமத  ஏற்றுக்வகமாளள  முடியவில்மல.

சேலிப்சபமாடு தன சபனமாமவெயும் தமாமளயும் வீசி எறிந்தமார்.
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9. எதிலும் ஐயசம; இதயம் குழம்புசத.

கிழவெர் அலி மறுபடியும் தம் மமாணவென உமமாமரப் பற்றி ஆழ்ந்து சிந்திக்க சவெண்டிய

சேந்தர்ப்பம்,  ஒரு  வெமாரத்திற்குப்  பிறகு  தற்வசேயலமாக  ஏற்பட்டது.  அனறு  மமாமலயில்

அவெருமடய  வெமாசேலில்  ஒரு  குதிமர  வெந்து  நினறது.  ஒரு  குதிமரயுடன  கூட  வெந்த

பனிவரண்டு  சபர்களிசல,  ஓர்  அடிமம  குதிமர  நினற  இடத்திலிருந்து  சபரமாசிரியரின

வீட்டு வெமாசேல் வெமரயில் ஒரு நமடமிதிமய விரித்தமான. மற்வறமாருவென உளசள நுமழந்து

“சபரமாசிரியர்  அலிமயப்  பமார்ப்பதற்கமாக  டுனடுஷ்  வெந்திருக்கிறமார்”  எனறு  கட்டியம்

கூறினமான.

பட்டமாமடகளுக்குளசள  உருண்டு  திரண்ட  உடலும்  நீலக்கல்  பதித்த  வபரிய

தமலப்பமாமகயும்  கம்பீரமமான  குரலும்  வகமாண்ட  டுனடுஷ்  உளசள  நுமழந்து

சபரமாசிரியமரக் கட்டி அமணத்துக் வகமாண்டமான.

“ஆண்டவென  அருள  புரிவெமாரமாக!  ஞமானக்  கண்ணமாடியில்  வெமாழ்வு  நலம்  சிறப்பதமாக!

இனனும்  பல்லமாண்டு  பல  நூற்றமாண்டுகள  வெமாழ்ந்து  அறியமாமம  மிக்க  ஏமழகளுக்கு

அறிவவெமாளிமயக் வகமாடுத்து வெமாழ்க! வெமாழ்க!” எனறு வெமாழ்த்துக் கூறினமான டுனடுஷ்.

“எனமன அளவுக்கு  மிஞ்சி  உயர்த்திப் சபசுகிறமாய்!”  எனறு  சபரமாசிரியர்  அலி கூற,

“நிஜமாப்பூர்  நகர்  முழுவெதும்  உங்கள  புகழ்  ஓங்கி  விளங்குகிறது.  சபரமாசிரியர்

கமாவரஸ்மியும்,  பமாக்தமாதுக்  கல்லூரியில்  சபரமாசிரியரமாக  இருக்கும்  அந்த  முட்டமாள

உஸ்தமாத்தும்  உங்களுக்கு  இமணயமாவெமார்களமா?  எனறு  மக்கள  சபசிக்  வகமாளகிறமார்கள!

அறிஞர் அலிவசேனனமா கூட விஞ்ஞமான அறிவில் தங்கமளக் கமாட்டிலும் உயர்ந்தவெரல்ல”

எனறு இனனும் அதிகமமாகப் புகழ்ந்தமான டுனடுஷ்.

இரத்தினக் கம்பளவமமானறில் இருவெரும் உட்கமார்ந்து, பழங்களும் சேர்பத்தும் அருந்தத்

வதமாடங்கினமார்கள.  டுனடுமஷப்  பற்றி  அலிக்கு  அதிகமமாக  ஒனறும்  வதரியமாது.

அமமச்சேருமடய பிரதிநிதிதமான  டுனடுஷ்  எனறும்,  முத்துக்கமளயும்,  அழகிய

சவெமலப்பமாடுளள  பீங்கமான  சேமாமமானகமளயும்,  பமழய  மகவயழுத்துப்  பிரதிகமளயும்

அவென  சசேகரித்து  வெருகிறமான  எனறும்  அவெர்  சகளவிப் பட்டிருந்தமார்.  ஆனமால்  டுனடுஷ்

எனன பதவியில் இருக்கிறமான எனபசதமா,  எங்கு குடியிருக்கிறமான எனபசதமா அவெருக்குத்

வதரியமாது.

அலி  அவெர்களின  கணித  நூல்  எவ்வெளவு  தூரம்  பூர்த்தியமாகியிருக்கிறது  எனபமதப்

பற்றிச் சுமமார் ஒரு மணி சநரம் சபசிக் வகமாண்டிருந்த பிறகு, உமமார்கயமாம் எனற மமாணவென
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ஒருவெமனப் பமார்க்க சவெண்டுவமனறு டுனடுஷ் வசேமானனமான.  சதமாட்டத்திலிருந்து உமமார்

அமழத்து  வெரப்பட்டமான.  உளசள  நுமழந்த  உமமார்  அந்த  அமறயின  ஒரு  மூமலயிசல,

மகமயக் கட்டிக் வகமாண்டு உட்கமார்ந்தமான. சபரமாசிரியர் அலி கமாதுகமளக் கூர்மமயமாக்கிக்

வகமாண்டு,  டுனடுமஷயும்,  உமமாமரயும்  சேந்சதகத்சதமாடும்  கலவெரத்சதமாடும்  கவெனித்துக்

வகமாண்டிருந்தமார்.

டுனடுஷ் அழுத்தம் திருத்தமமான குரலில், “கடந்த மமாதம் ஒரு விசித்திரமமான வசேய்தி

வெந்தது.  கிறிஸ்துவெர்களின  சபரரசேனமான  சரமாமமானஸ்  யமாஜீனஸ்,  தன  நமாட்டு

மக்களமாசலசய  பிடித்துத்  தமாக்கப்பட்டுக்  கண்  பிடுங்கப்பட்டு  வகமாடுரமமாகக்  வகமால்லப்

பட்டமானமாம்!”  எனறு  கூறினமான.  உமமாரின  முகம்  சுருங்கியது.  சபமாரும்  சபமாரில்  இறந்த

அவென உயிர்த் சதமாழனின நிமனவும் மனதில் சதமானறியது.

“சபமாரில்  பிடிபட்ட  அந்தப்  பமகயரசேமன  நமது  சுல்தமான  அவெர்கள  உயிசரமாடு

விட்டசத  அதிசேயம்,  அமதக்  கமாட்டிலும்  அதிசேயம்,  அந்த  அரசேன  தன  மக்களமாசலசய

வகமால்லப்படுவெது.  இப்படிப்பட்ட  ஒனமற  முனனதமாகசவெ  வதரிந்து  வசேமால்ல  யமாரமால்

முடியும்” எனறு டுனடுஷ் சகட்டுவிட்டு உமமாமர சநமாக்கினமான.

தனனிடமிருந்து,  பதிமல  எதிர்பமார்க்கிறமான  எனறு  உணர்ந்த  உமமார்  “ஒருவெரமாலும்

முடியமாது” எனறு கூறினமான.

சிறிது  சநரத்திற்குப்  பிறகு  உமமார்  கயமாமம  வவெளிசய  அனுப்பிவிட்டமார்கள.  அவென

சபமான  பின,  டுனடுஷ்  வமல்லப்  சபரமாசிரியர்  அலிமய  சநமாக்கி,  “சசேமாதிடக்  கமலமய

நீங்கள நம்புகிறீர்களமா? பினனமால் நடக்கப் சபமாவெமத யமாரமாலும் முனனமால் வசேமால்லி விட

முடியுமமா?”  எனறு  சகட்டமான. “எல்லமாம்  அல்லமாவினமால்தமான  முடியும்  எனபது  என

நம்பிக்மக, எனனுமடய சிற்றறிவு, கணித நூல் ஆரமாய்ச்சிமயச் வசேய்து முடிப்பதிசலதமான

ஈடுபட்டிருக்கிறது” எனறு மழுப்பினமார் ஆசிரியர்.

“நடக்கப்  சபமாகும்  மூனறு  விஷயங்கமளப்  பற்றி  ஒருவென  முனகூட்டிசய

சசேமாதிடத்தின மூலம் குறி வசேமால்கிறமான எனறு மவெத்துக் வகமாளளுசவெமாம்.  அந்த மூனறு

விஷயங்களும்  தற்வசேயலமாகசவெ  நிமறசவெறுவெதற்கு  வெமாய்ப்பு  இருக்கிறதமா?  உங்கள

அறிவுக்கு எனன சதமானறுகிறது எனபமதசய அறிய விரும்புகிசறன” எனறமான டுனடுஷ்.

“மூனறு விஷயங்களில் இரண்டு தற்வசேயலமாக நடந்து விடலமாம். ஆனமால் மூனறமாவெது

நடக்கசவெ  நடக்கமாது.  எந்தச்  சசேமாதிடனும்  மூனறு  விஷயங்கமளச்  சசேர்த்து  முட்டமாள

தனமமாகச் வசேமால்லசவெ மமாட்டமான” எனறமார் அலி.
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“அப்படிப்பட்ட  சசேமாதிடன  உங்கள  மமாணவெர்களிசலசய  ஒருவென  இருக்கிறமாசன!

சேற்றுமுன  நமாம்  சபசிக்  வகமாண்டிருந்சதமாசம;  அவெனதமான”  எனறு  டுனடுஷ்  கூறியதும்,

“உமமாரமா? அவென வசேய்ய சவெண்டியது அது ஒனறுதமான பமாக்கியிருக்கிறது” எனறமார் அலி.

“அட; கடவுசள! சவெறு எனன எனன வசேய்கிறமான? எனறு டுனடுஷ் சகட்டமான.

“பட்டு நூல்களில் சகமார்த்த தந்த மணிகமள உன விரல்களினமால் எவ்வெளவு எளிதமாகத்

தளளுகிறமாசயமா  அவ்வெளவு  எளிதமாக  அவென  கன  அளவுக்  கணிதங்கமளச்  வசேய்து

விடுகிறமான”.

“அப்படியமானமால் அவெனிடம் ஏசதமா ஒரு திறமமயிருக்கிறது. ஓய்வு சநரத்தில் அவென

எனன வசேய்கிறமான?”

“என  புத்தகங்கள  எல்லமாவெற்மறயும்  படிக்கிறமான.  பமாமலவெனத்தின  ஓரத்திசலதமான

தனனந்  தனியமாகச்  சுற்றுகிறமான.  பழங்கள  சேமாப்பிடுகிறமான;  வசேமாக்கட்டமான  ஆடுகிறமான.

தமான  வசேய்யும்  கணிதங்கமள  ஒரு  வபட்டிக்குளசள  ஒளித்து மவெத்திருக்கிறமான!”  எனறு

சவெண்டமா வவெறுப்புடன அடுக்கிக் வகமாண்சட சபமானமார் ஆசிரியர்.

“பமாமலவெனத்தில்  தனியமாக  ஒருவென  ஏன  நடந்து  வசேல்ல  சவெண்டும்?  உங்கள

பகுதியிசல யமாரும் அழகிய, வபண்கள சமல் மமயல் வகமாண்டு சுற்றுகிறமானமா?”

“வசேமாறி  பிடித்த  சேலமவெக்கமாரிகமளத்  தவிர  சவெறு  வபண்கள  இந்த  பகுதியில்

கிமடயமாது”.

உங்கள மமாணவென உமமார் கயமாம் ஒரு விசித்திரமமான ஆளதமான! அவெனுமடய ஆற்றல்

கண்ணுக்குத்  வதரியமாத  சதவெதூதர்களின  சேக்தியமால்  ஏற்பட்டதமாக  இருக்க  சவெண்டும்.

அல்லது  சபய்,  பிசேமாசுகளின  வசேயலமாக  இருக்க  சவெண்டும்.  சபய்களின  கமலமய

மமறமுகமமாகப்  பயில்கினற  அந்தப்  மபயமனத்  தமாங்கள  கவெனித்து  வெரசவெண்டும்.

அவெமனப் பற்றிய விஷயங்கமளக் குறித்து,  ஒரு மமாதம் ஆன பிறகு,  குறிப்புகள உளள

தங்கள தமாளகமள உமறயிலிட்டு மூடி முத்திமர மவெத்து,  அவென மகயிசல வகமாடுத்து,

நிசேமாப்பூரிலுளள  தமாக்கின  வெமாசேலில்  வவெளளிக்கிழமம  மமாமல  எனமன  வெந்து  சேந்திக்கச்

வசேமால்லுங்கள”  எனறு  வசேமால்லிவிட்டு  எழுந்த  டுனடுஷ்,  “அறிமவெத்  சதடிக்

வகமாண்டிருக்கும்  நமான  அறிவின  இருப்பிடமமாகிய  தங்கமள  விட்டுப்  பிரிய

சநரிடுவெதற்கமாக வெருந்துகிசறன” எனறு வசேமால்லி விட்டு வவெளிசயறினமான.
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10. அதிசேயத் திறமமக்கு அத்தமாட்சிக் கடிதம்!

      ஒரு மமாதம் ஆன பிறகும்கூட உமமாமரப் பற்றிய எந்த விதமமான இரகசியத்மதயும்

சபரமாசிரியரமால்  கண்டு  பிடிக்க  முடியவில்மல.  தம்  மமாணவென  அமடயமாள  முமறக்

கணிதத்திற்கு மமாறுபமாடமாக இருப்பதன கமாரணமும், புதுவிதமமான கணக்குகளுக்கு விமட

கண்டுபிடிப்பதில்  ஆர்வெம்  வகமாண்டுளள  கமாரணமும்  எனனவவெனபது  அவெருக்குப்

புரியவில்மல.  எந்தவிதமமான குறளி வித்மதமயயும் மகயமாண்டு,  அவென கணிதங்கமளச்

வசேய்யவில்மல  எனபது  உறுதியமாகத்  வதரிந்தது.  சபசயமா,  பிசேமாசசேமா,  கண்ணுக்குத்

வதரியமாத  எந்தப்  வபமாருசளமா,  அவெனுக்கு  உதவி  வசேய்யவில்மல  எனபதிலும்

அவெனுமடய வசேமாந்த மூமளமயப் பயனபடுத்திசய கணித முமறகமளக் கண்டு பிடித்து

விமட  கமாண்கிறமான  எனபதிலும்  அவெர்  உறுதியமான  நம்பிக்மகக்  வகமாண்டிருந்தமார்.

எந்தவிதமமான முடிவுக்கும் அவெரமால் வெர முடியவில்மல.

திடீவரனறு  ஒருநமாள,  உமமாமர  அவெர்  சசேமாதிக்கத்  வதமாடங்கினமார்.  “அமமச்சேரிடம்  நீ

எப்வபமாழுது திரும்பிச்வசேல்லப் சபமாகிறமாய்?” எனறு அவெர் சகட்டமார்.

“திரும்பிச்  வசேல்வெதமா?  அமமச்சேரிடமமா?  நமான  அவெமரப்  பமார்த்தசதயில்மலசய!”

எனறு விழித்துக் வகமாண்டிருந்தமான உமமார்.

“அல்லமாவின ஆமணயமாகக் சகட்கிசறன, எதற்கமாக எனனிடம் இத்தமன நமாட்களமாகத்

தங்கியிருந்தமாய்?”

“என  நண்பன  ரஹீம்  சபமார்க்களத்தில்  மமாண்டு  விட்டமான,  அவெனுமடய  பிரிமவெ

மறப்பதற்கமாக  ஒரு  சவெமலயில்  ஈடுபட  சவெண்டுவமனற  எண்ணத்துடன  நிஜமாப்பூமர

விட்டுப் புறப்பட்டு தங்களிடம் படிக்கவெந்சதன” எனறமான உமமார்.

“எந்த  விஷயத்மதப்  படித்து  எப்படிப்பட்ட  சவெமலயில்  ஈடுபட  நீ

எண்ணியிருக்கிறமாய்?”  எனற  சபரமாசிரியர்  ஒரு  நீண்ட  பிரசேங்கசம  வசேய்யத்

வதமாடங்கிவிட்டமார்.

“முதலில் அறிவு  எப்படி உண்டமாகிறது  எனறு  பமார்க்கசவெண்டும்.  தீர்க்க  தரிசிகளின

மூலமமாக  அறிவு  இந்தச்  சிறிய  உலகத்திற்கு  இறக்கிவகமாண்டு  வெரப்பட்டது.  தீர்க்க

தரிசிகளிடம்  இயற்மகயமாகசவெ  இருந்து  விளங்கிய  உளவளமாளியின  உதவியமால்தமான

கமாணமாத  உலகத்திலிருந்து  அறிமவெக்  கல்லும்  மண்ணும்  நிமறந்த  இந்த  உலகத்திற்குக்

வகமாண்டு  வெந்தமார்கள.  இந்த  உலகில்  அறிமவெ  உண்டமாக்கியவெர்கள  தீர்க்கதரிசிகள

எனறமால்  அமத  வெளர்த்தவெர்கள  தத்துவெஞமானிகள.  தத்துவெஞமானிகள  தீர்க்கதரிசிகளின
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சவெத வெமாக்குகமள ஆரமாய்ந்து, விஞ்ஞமானங்களில் திறமமவபற்று, சேமாதமாரண மனிதர்களும்

புரிந்துவகமாளளும்படி  சபமாதித்தமார்கள.  அவெர்கள  இல்லமாவிட்டமால்  அறிவுக்  கமலகள

அமனத்தும் மக்களுக்குத் வதரியமாமல் மமறந்து சபமாயிருக்கும். மிக உயர்ந்து விளங்கிய

அந்த  தீர்க்கதரிசிகமளக்  கமாலவெரிமசே  முமறப்படி  பமார்க்கும்சபமாது  முதலமாவெதமாக

மூசேமாநபியும்,  அடுத்ததமாக  நமாசேரி  ஈசேமாநபியும்,  மூனறமாவெதமாக  முகமது  நபி  அவெர்களும்

வெருகிறமார்கள.  தத்துவெ  ஞமானிகமளப்  பற்றிப்சபசும்சபமாது  அறிஞர்களுக்குளசள

சவெற்றுமமயமான கருத்துக்கள நிலவுகினறன. நமான அறிந்த வெமரயிலும், பிசளட்சடமாவும்

அரிஸ்டமாட்டிலும்,  நமது  சபரறிஞர்  அலி  வசேனனமாவும்  மக்கள  உளளத்திசல  அறிவு

விளக்மக ஏற்றி மவெத்தவெர்கள ஆவெமார்கள.

தத்துவெஞமானிகமள  அடுத்துக்  கவிஞர்கள  வெருகிறமார்கள,  கவிஞர்களின  திறமமசயமா

ஆபத்தமானதமாகும்.  அவெர்கள  தங்கள  அபூர்வெமமான  கற்பமனமயப்  பயனபடுத்திப்

வபரியனவெற்மறச்  சிறியதமாகவும்  சிறியனவெற்மறப்  வபரியனவெமாகவும்  மமாற்றியமமத்து

விடுவெமார்கள.  சகமாபத்மதசயமா,  கமாதல்  உணர்ச்சிமயசயமா  தூண்டி  விடுவெதன  மூலம்

விருப்மபயும்  வவெறுப்மபயும்  வெளர்த்து  உலகில்  வபரியனவும்  சிறியனவுமமான

வபமாருளகமளப் பமடத்து விடுவெமார்கள.

கவிஞன கற்பமனமயத் தூண்டி விடுவெமாசன தவிர,  அறிமவெப் பமாகுபடுத்தி விளக்க

இயலமாதவெனமாக  இருக்கிறமான.  அதனமால்  தத்துவெவெமாதியின  திறமமமயக்  கமாட்டிலும்

அவென  கமல  தமாழ்ந்திரமாதுதமான.  ஆனமால்  கணித  விஞ்ஞமானிகள  உமழப்பின  பலசனமா

அழிவில்லமாதது.  ஆண்டவென  ஒருவெசன  உண்மமயமான  நிமலமய  அமடகிறமான.

அறியமாமம யுலகத்திலிருந்து,  அறிவுலகத்திற்குப் சபமாகக்கூடிய பமாலத்மதக் கட்டுபவென

கணிதசமமதசய!  அப்படிப்பட்ட  கணிதக்  கமலயிசல  அமடயமாள  முமறக்கணிதசம

மிகவும் நனமம பயப்பது,  சிறந்தது,  உனனுமடய திறமம முழுவெமதயும் நீ அக்கணித

முமறயில் சதர்ச்சி வபறுவெதற்கமாகப் பயனபடுத்து வெமாவயனறு எதிர்பமார்க்கிசறன.” எனறு

கூறிமுடித்தமார்.

அவெர்  தனனிடத்துக்  கமாட்டிய  அக்கமற,  உமமாரின  உளளத்மதத்  வதமாட்டது.

தனனுமடய  எண்ணத்மத  அவெரிடம்  வவெளிப்படுத்தக்கூடிய  வசேமாற்கமளத்  தட்டுத்

தடுமமாறி நிமனவுக்குக் வகமாண்டு வெந்து, “நட்சேத்திரங்களின சபமாக்மக அறிந்து, ஆரமாய்ந்து

விமட  கமாண  சவெண்டுவமனபது  என  ஆமசே!”  எனறு  கூறினமான. “நட்சேத்திரங்கமளப்

பற்றியமா?  அது  சசேமாதிடக்கமலமயச்  சசேர்ந்ததல்லவெமா?  சசேமாதிடவமனபது,

சகமாளங்களுக்கும்,  மனித  கமாரியங்களுக்கும்  உளள  சேம்பந்தத்மதப்  பற்றியதல்லவெமா?

அதற்கும் கணிதத்திற்கும் சேம்பந்தம் இல்மலசய!” எனறமார் ஆசிரியர்.

“இருந்தமாலும் விஷயம் ஒனறுதமாசன!”
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“எனன வசேமானனமாய்!  என புத்தகத்தில் உளள விஷயமும்,  ரமாஜ சசேமாதிடனின கூற்றும்

ஒனறமா? அது தவெறு. இனவனமாரு முமற அமத என கமாதில் படும்படி வசேமால்லமாசத”.

“இருந்தமாலும், ஒரு கமலயின மூலம் வபறப்படும் உண்மமயும், சவெவறமாரு கமலயின

மூலம் வபறப்படும் உண்மமயும் ஒனறுதமாசன?”

“அப்படியல்ல  மகசன;  இந்த  மமாதிரியமான  வீணமான  எண்ணங்கமள  வயல்லமாம்

வகமாண்டு அவெதிப்படமாசத. நீ இமளஞன. கமாலம் வெரும்சபமாது அனுபவெத்தின மூலம், ஒரு

கமல,  மற்வறமாரு  கமலயின  பகுதியல்ல  எனபமத  உணர்ந்து  வகமாளவெமாய்.  கணிதக்

கமலவயமானறுதமான  உண்மமயமான  அறிமவெயுண்டமாக்கக்  கூடியது.  உனனுமடய

கவெனவமல்லமாம்  அதிசலசய  வசேலுத்தப்பட  சவெண்டுவமனபதுதமான  என  விருப்பம்.

நமாமளக்  கமாமலயில்  நமான  உனக்வகமாரு  கடிதம்  தருகிசறன.  அமதவயடுத்துக்  வகமாண்டு

நிஜமாப்பூருக்குச் வசேனறமால், அங்சக உனமன ஆதரிக்கக்கூடிய ஒருவெமரச் சேந்திப்பமாய். உன

பயணம் வவெற்றி வபறுவெதமாக!”  எனறு வெமாழ்த்தினமார்.  உமமார்,  ஆசிரியரிடம் எவ்வெளசவெமா

சபசே  சவெண்டுவமனறு  எண்ணினமான.  ஆனமால்,  தன  கருத்மத  அவெரிடம்  முழுவெதும்

விளக்க முடியவில்மலசய எனறு வெருந்தினமான. அவெமர விட்டு எழுந்து வசேல்லும் சபமாது,

தன வெமாழ்வின மற்வறமாரு கதவும் அமடப்பட்டுவிட்டதமாகத் சதமானறியது. அவென வசேனற

பிறகு  சபரமாசிரியர்  அலி,  சபனமாவும்  வவெளமளத்  தமாமளயும்  எடுத்து  எழுதத்

வதமாடங்கினமார்.

“எனனுமடய  மமாணவென  உமமார்கயமாம்  பமாக்தமாதுக்  கல்லூரிப்  சபரமாசிரியர்  உஸ்தமாது

அவெர்களுக்குச்  சேமமமான  திறமமயுளளவென  எனறு  நமான  உறுதியமாகக்  கருதுகிசறன.

எந்த விதமமான  கணித  பிரச்சேமனகளுக்கும்  விமடகமாணக்கூடிய  அபூர்வெ  சேக்திவயமானறு

அவெனிடம் இருக்கிறது. ஆனமால் அது எது எனறு எனக்குத் வதரியவில்மல. இந்த அபூர்வெத்

திறமமமயக் வகமாண்டு அவென எனன வசேய்வெமாவனனறு கூற முடியவில்மல.  ஏவனனில்

அவென இனனும் தன கற்பமனக்கு அடிமமயமாகசவெ இருக்கிறமான.

என  வீட்டிசல  வெளர்ந்த  அவெனுமடய  இந்த  அறிவுத்  திறமன  தமாங்கள  அறிந்த

ஆதரவெமாளரமாக  ஏற்றுக்  வகமாளளும்படி  வசேய்யுமமாறு  சவெண்டுகிசறன.  சமற்படி

ஆதரவெமாளர்களுக்குத் தனமன ஆட்படுத்திக் வகமாண்டவென அடியவென அலி.”

மம உலர்ந்த பிறகு, கடிதத்மத மடித்து தனனுமடய முத்திமரமயப் பதித்து “டுனடுஷ்

வபருமகனமார், தமாக்கின வெமாசேல், நிஜமாப்பூர்” எனறு முகவெரி எழுதினமார்.
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11. கமாத்திருந்தவெளுக்கு ஆத்திரம் வபமாங்கியது!

அடுத்தநமாள  வவெளளிக்கிழமம  அனறு  கமாமலயில்,  சபரமாசிரியர்  அலி  அவெர்கள

வகமாடுத்த கடிதத்மத வெமாங்கிக் வகமாண்டு நிஜமாப்பூமர சநமாக்கிப் பயணம் புறப்பட்டமான.

கமால்நமடயமாகசவெ  சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்த  உமமார்  வெழியில்  உப்பு  ஏற்றிக்  வகமாண்டு

சபமாகும்  ஒட்டகச்  சேமாரி  ஒனமறக்  கண்டமான.  ஒட்டகங்கமள  நடத்திக்வகமாண்டு  வசேனற

அந்த மனிதர்கள இரக்கப்பட்டு, உமமாமரத் தங்கள கழுமதகளில் ஒனறினசமல் ஏறி வெரச்

வசேமானனமார்கள.  அவெர்களுடன  சபசிக்வகமாண்டும்  அவெர்கள  பமாடிய  தில்லமானமாப்

பமாடல்கமளக்  சகட்டுக்  வகமாண்டும்,  வசேனறபடியமால்  வகமாளுத்தும்  வவெயிலின

வகமாடுமமமயயும் வபமாறுத்துக் வகமாண்டு சபமாக முடிந்தது.

நிஜமாப்பூருக்கு  வெந்தவுடன  அவென,  சநசர  தக்கின  வெமாசேல்  எனகிற  இடத்திற்குப்

சபமானமான.  ஒரு  மசூதிக்கும்  தக்கின  வெமாசேலுக்கும்  இமடசயயுளள  சேந்தில்  வெரிமசேயமாக

உளள  இமறச்சிக்  கமடகளில்  ஒனறில்  உட்கமார்ந்து  உமமார்  வெறுத்தக்கறியும்  கவெமாபும்

வெமாங்கிச்  சேமாப்பிட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமான.  கமாமல  முதல்  வவெயிலில்  பிரமாயணம்  வசேய்து,

அலுத்துப்  பசிசயமாடிருந்த  அவெனுமடய  உடல்  தளர்ச்சி,  சேமாப்பிட்டவுடன  குமறந்தது.

அந்தச்  சேந்தில்  வவெயில்  குமறந்து நிழலும்  வெரத்வதமாடங்கியது,  மமாமல  வபமாழுது

வநருங்கிக்  வகமாண்டிருந்த  படியமால்  பளளிக்குத்  வதமாழுவெதற்கமாக  மக்கள  வெரத்

வதமாடங்கினமார்கள.

ஒல்லியமான உருவெவமமானறு உமமாமரக் கடந்து, வமதுவெமாகப் சபமாய்க் வகமாண்டிருந்தது.

முக்கமாட்டுக்கு  மடிப்புகளுக்கிமடசய  சதமானறிய  அந்தப்  வபண்ணின  கரிய  விழிகமள

உமமார்  உற்று  சநமாக்கினமான.  முக்கமாட்டுக்கு  வவெளிசய  நீட்டிக்வகமாண்டு  வெமளந்திருந்த

அவெளுமடய பழுப்பு நிறக் கூந்தலின சுருளும் அந்தக் கமடக்கண்பமார்மவெயும் உமமாருக்கு

எங்சகமா முன பழக்கமமான மமாதிரியமாகத் சதமானறியது.

சபமார்க்ளத்திசல  கண்ட  அந்த  அடிமமப்  வபண்  சஸைமாயியின  நிமனவு  அவெனுக்கு

ஏற்பட்டது.  கமடயிலிருந்த  அவென  விமரவெமாக  எழுந்து,  தன புத்தகங்கமளயும்  மகயில்

எடுத்துக் வகமாண்டு, திரும்பிப் பமார்த்த அந்தப் வபண்மணப் பின வதமாடர்ந்து வசேனறமான.

அவெள  மசூதிக்குளசள  நுமழந்து  விட்டமாள.  பின  வதமாடர்ந்து  வசேனற  உமமாரின

கமாதுகளிசல,  “நம்பிக்மகயுளளவெர்கசள!  வதமாழுமகக்கு  வெமாருங்கள!  எல்லமாம்  வெல்ல

அல்லமாமவெ  ஏற்றிப்  பணிவெதற்கு  வெமாருங்கள!”  எனற  அமழப்பு  விழுந்தது.  உளசள

நுமழந்து  ஓரிடத்தில்  மண்டியிடுவெதும்,  பிறகு  எழுந்திருந்து  மற்சறமார்  இடத்திற்கு
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நகருவெதும்  அந்த  இடத்தில்  மண்டியிடுவெதும்  இப்படியமாக  உமமார்  முனசனறிக்

வகமாண்டிருந்தமான.

அவெமனச்  சுற்றி  எல்சலமாரும்  வெமாய்  முணுமுணுத்துக்  வகமாண்சட

வதமாழத்வதமாடங்கியதும்  அவெனும்,  தனனுமடய  வசேயமல  விட்டு  விட்டு

மண்டியிட்டபடிசய  வதமாழுமகயில்  ஈடுபட்டமான.  வதமாழுமக  முடிந்ததும்  எல்சலமாரும்

எழுந்து  வசேல்ல  வவெளிசய  கிளம்பினமார்கள.  அவென  வபண்கள  பக்கம்  தன  கண்கமளச்

வசேலுத்தினமான. நீல முக்கமாட்டுக் கமாரியமான அந்தப் வபண், மற்ற வபண்களுக்குப் பினசன

நிற்பதும்,  சவெமலக்கமாரி  வயமாருத்தியுடன  வவெளிசய  புறப்படுவெமதயும்  கண்டு

பினவதமாடர்ந்தமான.  வவெளி  முற்றத்தில்  வெந்து  தன  கமால்  மிதியடிமய  மமாட்டிக்  வகமாண்ட

அவெள,  அமதச்  சேரியமாக  மமாட்டிக்  வகமாளளமாததமால்  சிறிது  நடந்தவுடன  ஒரு  மிதியடி

சிதறிக் கமாலிலிருந்து  நழுவிச்  சிறிது  தூரத்தில்  விழுந்தது.  அமத  எடுப்பதற்கமாக  குனிந்த

அவெள அருகில் நிற்கும் உமமாமரக் கண்டமாள.

“உமமார்!  என பிறந்த தினத்தனறு நீ சரமாஜமாப் பூ அனுப்பி மவெக்கவில்மலசய?  ஏன?”

எனறு  சகட்டு  விட்டு,  அவென  பதில்  கூறுவெதற்கு  முனனமாசலசய,  நழுவிசபமாய்

சவெமலக்கமாரியுடன சசேர்ந்து நமட கட்டி விட்டமாள.  மூனறு ஆண்டுகளுக்கு முனனமாசல

சிறுமியமாயிருந்த யமாஸ்மி தனக்வகமாரு சரமாஜமாப் பூக் வகமாடுத்தது நிமனவுக்கு வெந்தது.

பிறகு அவென இமறச்சிக் கமடகமளக் கடந்து தமாக்கின வெமாசேலுக்கு வெந்தசபமாது, அந்த

வெமாசேல் கதவுகள மூடப்பட்டிருந்தன. துருக்கிய வீரர் ஈட்டிகளுடன அங்சக கமாவெல் வசேய்து

வகமாண்டிருந்தமார்கள.

“கயமாம்!  ஏன இவ்வெளவு கமாலந் தமாழ்ந்து வெருகிறமாய்?”  எனற கரகரத்த குரல் சகட்டு

நிமிர்ந்து  பமார்த்தமான.  குதிமர  மீது  வெந்து  நினறு  வகமாண்டிருந்த  டுனடுமஷ  அவென

அமடயமாளங் கண்டுவகமாண்டமான.

சபரமாசிரியர்  வகமாடுத்த  கடிதத்மத  எடுத்து  அவெனிடம்  நீட்டினமான.  அவென  அமத

உமடத்து அருகில் இருந்த விளக்கு வவெளிச்சேத்தில் படித்துப் பமார்த்தமான.

பிறகு அமத மடித்து இடுப்பிசல வசேமாருகிக் வகமாண்டமான.  ஒரு வவெளளி நமாணயத்மத

எடுத்து  அவென  உமமாரிடம்  வகமாடுத்தமான.  சபரமாசிரியர்  கடிதம்  அவென  உளளத்தில்

விருப்பம்  உண்டமாக்கியதமா  இல்மலயமா  எனபது  உமமாருக்குப்  புரியவில்மல.

சபரமாசிரியசரமா,  அவென  உமமாரிடம்  அனபமாக  நடந்து  வகமாளவெமான  எனறுதமான

கூறியிருந்தமார்.

“நிசேமாப்பூரில் உன வீடு எங்சகயிருக்கிறது?” எனறு டுனடுஷ் உமமாமரக் சகட்டமான.
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“குவெமாஜமா  அலி அவெர்களின  நட்புக்குரிய வபரியவெசர!  தற்சேமயம்  எனக்வகனறு  ஒரு

வீடும் கிமடயமாது”

“அப்படியமானமால்  எனக்குத்  வதரிந்த  குதிமரச்  சசேணம்  வசேய்பவென  ஒருவென

இருக்கிறமான.  உனமன  ஆதரித்துக் கமாப்பமாற்றும்படி  அவெனிடம்  வசேமால்லுகிசறன.  நீ

அதற்குப் பதிலமாக அவெனுமடய எட்டு குழந்மதகட்டும் புனிதமமான வகமாரமான படிக்கக்

கற்றுக் வகமாடுக்க சவெண்டும்” எனறு கூறினமான.

அவென  சபசிய  சபமாக்கும்  அலட்சியமமான  பமார்மவெயும்  ஏசதமா  நமாய்க்கு  வரமாட்டித்

துண்மட  விண்டுத்  தூக்கி  எறிவெது  சபமால்  இருந்தது.  உமமாமர  அவெமதிப்பதற்கமாகசவெ

அவென சபசியது சபமாலிருந்தது.

உமமாருக்கு  ஆத்திரம்  பீறிட்டுக்  வகமாண்டு  வெந்தது.  “இந்த  மமாதிரியமான  ஆதரமவெ

எழுதப் படிக்கத் வதரிந்த யமாரமாவெது ஒரு கமாஜமாப் மபயனுக்குக் வகமாடுங்கள. ஏமழகமளக்

கமாப்பமாற்றும்  இதயம்  வெமாய்ந்தவெசர!  நமான  விமடப்  வபற்றுக்  வகமாளளுகிசறன”  எனறு

எரிச்சேசலமாடு கூறினமான.

“தமாரமாளமமாக” எனறு கூறிவிட்டுத் தன குதிமரமயத் தட்டிவிட்ட டுனடுஷ்,  வெழியில்

பழங்கந்மதகளுக்குளசள  வநளிந்து  வகமாண்டு  பிச்மசே  சகட்டுக்  வகமாண்டிருந்த

பிச்மசேக்கமாரன அருகில் நினறு, அவென பமாத்திரத்தில் ஒரு நமாணயத்மதப் சபமாட்டமான.

“பழுப்புநிற  உமடயணிந்த  அந்த  இமளஞமனப்  பினபற்றிச்  வசேல்.  அவென  எனன

வசேய்கிறமான எனபமதயும் எங்கு தங்குகிறமான எனபமதயும் கண்டு அறிந்து வெந்து எனக்குச்

வசேமால்” எனறு சவெறு யமாருக்கும் சகட்கமாமல், பிச்மசேக்கமாரன கமாதில் மட்டும் படும்படியமாக

வமல்லிய குரலில் கூறினமான.

“உத்திரவு” எனறு வெணங்கிக் கூறிய அந்தப் பிச்மசேக்கமாரன,  அனறு கிமடத்த வபரும்

வெரும்படிமய எண்ணிச் சேந்சதமாஷப்பட்டமான.

உமமாசரமா,  பல  நிழல்களுக்கிமடசய  ஒரு  நிழல்சபமால்  அங்கிருந்து  நடந்து  வசேல்லத்

வதமாடங்கினமான.  டுனடுஷ் தனமன அப்படி ஏளனப்படுத்தியமத நிமனக்க அவெனுக்குப்

வபமாறுக்க  முடியமாமல்  வெந்தது.  அவென  ஆதரிக்கமாவிட்டமால்  பிமழக்க  முடியமாதமா  எனன?

தன மகயிசல உளள இரண்டு நமாணயங்கமளயும் எடுத்துப் பமார்த்துக் வகமாண்டமான. அமவெ

உளள  வெமரயிசல  அவென  தனக்குத்தமாசன  ஒரு  ரமாஜமாதமான!  சமலும்,  முன  தங்கியிருந்த

இடத்துக்குச்  வசேனறு,  புல்கமாயும் அந்த  வமமாட்மட  மமாடியிசல  படுத்துக்  வகமாளளலமாம்.

ஏதமாவெது உலகச் வசேய்திகமள உமரத்தமால் அங்குளளவெர்கள தமாமமாகசவெ அவெனுக்கு உணவு

பமடக்கத் வதமாடங்குவெமார்கள. சேமாப்பிட்டு விட்டு சமசல படுத்துக் வகமாளளலமாம். ஆனமால்

ரஹீம் மட்டும் அங்சகயிருந்தமால்...? எந்தவிதமமான கவெமலயும் பட்டிருக்க சவெண்டமாசம!
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நடந்து  வகமாண்சட  வெந்தவென  புத்தகக்  கமட  வீதி  வெழியமாக  வெந்து  அந்த  நீருற்றின

அருகிசல நினறமான.  தண்ணீர் பமாமனயுடன அங்கு வெந்து சசேர்ந்த அந்தப்வபண்,  குனிந்து

பமாமனயில்  தண்ணீர்  எடுக்க  வெமளந்தமாள.  பமாமனமய  அமிழ்த்திப்  பிடித்துத்  தண்ணீர்

வமமாண்டு  வகமாண்டிருந்தமாள.  அவென,  பக்கத்திசலயிருந்த  பமாமறயில்  சபமாய்

உட்கமார்ந்தமான. அவெள, அவெமனக் கவெனிக்கவில்மல.

“யமாஸ்மி” எனறு அவென வமதுவெமாகக் கூப்பிட்டமான.

அந்தப்  வபரிய  மரத்தடியிசல  இருட்டின  ஊசடயும்,  முக்கமாட்டுத்  துணிக்கு

ஊசடயிருந்த அவெளுமடய கண்கள, அவெனுமடய கண்கமளச் சேந்தித்தன.

வநற்றியிசல  புரண்டு  வகமாண்டிருந்த  கூந்தலின  சிறு  கற்மறமய  ஒதுக்கி  விட்ட

அவெளுமடய  வமல்லிய  மூச்சு  சவெகமமாக  ஓடிக்  வகமாண்டிருப்பது  அவென  வசேவிகளில்

வதளிவெமாகக் சகட்டது.

இருட்டிசல  நிற்கும்  அந்த  யமாஸ்மி,  புதுமமயமானவெள,  முனசபமால்  சிறுமியல்ல,

அழகுவெந்த  பருவெமங்மக.  பனனீர்  மணம்  கமழும்  ஆமடகளும்,  முக்கமாடும்  அணிந்து

அமமதிசய  உருவெமமாக  நிற்கிறமாள.  அவெளுமடய  மகயிலிருந்த  பமாமன  ஒரு  பக்கமமாகச்

சேமாய்ந்து  அதில்  இருந்த  தண்ணீர்  கீசழ  வெழிந்து  வகமாண்டிருந்தது.  இருந்தும்  அவெள

அமசேயவில்மல.

“யமாஸ்மி யமாருக்கமாக கமாத்துக் வகமாண்டிருக்கிறமாய்?” எனறு வமல்லிய குரலிசல உமமார்

ஆமசே வபமாங்கக் சகட்டமான.

“முட்டமாசள!  வபரிய  அடி  முட்டமாசள!  நமான  யமாருக்கமாகவும்  கமாத்திருக்கவில்மல”

எனறு  குறும்புச்  சிரிப்புடன  கூறிவிட்டுக்  மகயிலிருந்த  பமாமன  நழுவிக்  கீசழ

விழுந்தமதயும்  கவெனியமாமல்  ஓடினமாள.  மபத்தியம்  பிடித்தவெள  சபமால்  ஓடினமாள.  ஓடி

மமறந்சத சபமாய் விட்டமாள.

     அவென திரும்பி வெருவெமான வெருவெமான எனறு ஒவ்வவெமாரு நமாளும் அவெள எதிர்பமார்த்துக்

கமாத்திருந்தது மூனறு வெருடங்கள! கமாத்துக் கமாத்திருந்து, அலுத்துச் சேலித்துப்சபமான உளளம்

பித்துப் பிடித்துப் சபமானதில் வியப்பில்மல.

உமமாசரமா ஒனறும் புரியமாமல் உட்கமார்ந்து வகமாண்டிருந்தமான.

மரத்தின  அடியிலிருந்து,  கந்மதயுமட  பூண்ட  ஓர்  உருவெம்,  வநமாண்டிக்  வகமாண்சட

அவென அருகில் வெந்தது அவெனுமடய முகத்மதக் கூர்ந்து பமார்த்தது.

பிறகு,  “ஐயமா!  ஏமழ,  அருள  புரியுங்கள!  ஆண்டவெனின  வபயரமால்  யமாசிக்கிசறன,

அருள புரியுங்கள!” எனறு அந்தப் பிச்மசேக்கமாரன வகஞ்சினமான!
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12. இடு கமாட்டின பக்கம் பூத்துக் குலுங்கிய மணம்!

அனறு வவெளளிக் கிழமம;  சேமாந்தி தரும் நமாள.  கல்லமறகசள எங்கும் நிமறந்த அந்த

இடுகமாட்மட சநமாக்கிப் வபண்கள கூட்டங் கூட்டமமாக வெந்து வகமாண்டிருந்தமார்கள. இறந்து

சபமானவெர்கள சேமாந்தியமடயப் பிரமார்த்திப்பதற்கமாக அவெர்கள வெந்து வகமாண்டிருந்தமார்கள.

இடுகமாடு  முழுவெதும்,  இடிந்து  கிடக்கும்  கல்லமறகளின  மீதுங்  கூட,  எனவனனனசவெமா

மமாதிரியமான பூஞ்வசேடிகள எப்படிசயமா முமளத்துப் பூப்பூத்து அந்த இடுகமாடு முழுவெதும்

ஒரு  விசநமாதக்  கம்பளம்  விரித்து  மவெத்தது  சபமால்  கமாட்சியளித்தது.  ஆண்களின

கல்லமறகளின  மீது  தமலப்பமாமக  உருவெமும்  வபண்களின  கல்லமறகள  மீது  மலர்க்

வகமாத்துகளின உருவெமும் வபமாறிக்கப் பட்டிருந்தன.  அவெற்றின மீது  சூரிய ஒளி பட்டுத்

தகதகத்தது,  மரங்களின  நிழலிசல,  முக்கமாடிட்ட  வெனிதமாமணிரத்தினங்கள

கூடியிருந்தமார்கள.  அவெர்கள  கல்லமறகமளச்  சுற்றி  வெட்ட  வெட்டமமாக

உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள.  அவெர்களின  வசேம்மலர்  வெமாயிதழ்கள  அமசேந்து  வகமாண்டிருந்தன.

அதமாவெது  சபசிக்  வகமாண்டிருந்தன.  சிறு  குழந்மதகள  புற்றமரயிசல  தவெழ்ந்து

வகமாண்டிருந்தன.  பிரமார்த்திப்பமடவிடப்  சபசிக்  வகமாண்டிருப்பதில்  அவெர்களுமடய

உற்சேமாகம்  அதிகமமாயிருந்தது.  சில  வபரிய  வபண்கள  ஒரு  வெட்டத்திலிருந்து  ஒரு

வெட்டத்திற்கு  மமாறி  மமாறிப்  சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  மற்றவெர்கள  தங்கமளப்

பமார்க்கமாத  சபமாது  மரங்களினூசட  மமறந்து  சபமானமார்கள.  வபண்கள  பிரமார்த்தமன

வசேய்யும் சநரத்திசல ஆண்கள அங்சக நுமழவெது கிமடயமாது.

அந்தக்  கூட்டத்தின  கண்களுக்குத்  தப்பி  வெந்த  யமாஸ்மி,  மரங்களினூசட  புகுந்து

ஆற்றங்கமரசயமாரமமாக வவெகுதூரம் வெந்து விட்டமாள.  கமடசியில் அலுத்துப் சபமாய் ஒரு

கற்பமாமறயின சமசல கமால் நீட்டியபடி உட்கமார்ந்தமாள. அவெள தமலக்கு சமசல புறமாக்கள

வெட்டமிட்டன. அந்தப் புறமாக்கள பக்கத்திசல பமாதியிடிந்து கிடந்த சுவெர்கமளசய தங்கள

இருப்பிடமமாகக் வகமாண்டிருந்தன. அந்தச் சுவெருக்கு சமசல கூமர கிமடயமாது. ஏவனனில்

அது  அந்தச்  சுவெருக்குளசள  உயர்ந்து  விளங்கிய  பமாழமடந்த  சகமாபுரத்தின  சுற்றுச்

சுவெரமாகும்.  ஆற்மறயும் இடுகமாட்டுக்கப்பமால்  இருந்த  வவெளிமயயும்  கண்கமாணித்துக்

கமாவெல்  வசேய்வெதற்கமாகக்  கட்டப்பட்ட  சகமாபுரம்  அது.  ஆனமால்,  இப்வபமாழுது  பல

ஆண்டுகளமாக நமாட்டிசல அமமதிசய நிலவி வெருவெதமால்,  கமாவெல் சதமவெயில்மலவயனறு

மக  விடப்பட்டது.  சகமாபுரமும்  ஓரளவு  பமாழமாகி  விட்டது.  இப்வபமாழுது  அந்தக்

சகமாபுரத்திசல  புறமாக்கள  குடியிருக்கினறன.  உமமாமரப்  சபமால்  அமலந்து  திரிபவெர்க்கும்
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சேமயமா சேமயங்களில் அது பயனபட்டு வெந்தது. இரவில் நட்சேத்திரங்கமளப் பற்றி ஆரமாய்ச்சி

வசேய்வெதற்கு, அது உமமாருக்குப் வபரிதும் பயனபட்டு வெந்தது.

உமமாரும், யமாஸ்மி அருகில் வெந்து சசேர்ந்தமான. கதிரவெனுக்வகதிசர புறமாக்கள வெட்டமிட

வெட்டமிட, புறமாவின இதயம் சபமால வவெண்மமயமான யமாஸ்மியின ஆமசே எண்ணங்களும்,

சுழனறு  சுழனறு  எழுந்தன.  இந்த  மமாதிரியமான  சநரத்தில்  எனன  வசேய்வெவதனறு

சயமாசித்தமாள. தன அக்கமாள வசேய்தது சபமால, பக்கத்தில் இருந்தவென மீது பமார்மவெமய வீசி,

அவென தனமன முழுமமயமாக மறந்து,  தனசமல் மமாறமாக்கமாதல் மயக்கங் வகமாளளும்படி

ஆமசே  வமமாழிகமள  அடுக்கிப்சபசே  எண்ணினமாள.  ஆனமால்  அவெளுமடய  மககள

நடுங்கின.  வெமார்த்மதகள  தடுமமாறின.  அவெசனமா  வநடுசநரத்திற்குப்  சபசேமாமசல

உட்கமார்ந்திருந்தமான. அவெனுமடய கண்களிசல ஒரு பசியிருந்தது.

“ஏதமாவெது சபசு!” எனறமாள அவெள ஆமசேசயமாடு.

“எமதப்பற்றிப்  சபசுவெது?  யமாஸ்மி”  எனறு  முகத்மதக்  கூடத்  திருப்பமாமல்  உமமார்

பதில் வசேமானனமான.

“நீ சபமாருக்குப் சபமாயிருந்தமாசய, அங்சக சுல்தமாமனப் பமார்த்தமாயமா? பல நகரங்களிலும்

பல வபண்கமளப் பமார்த்திருப்பமாசய?  சவெறு எனன எனன பமார்த்தமாய்!  அவெர்கள எப்படி

எல்லமாம் இருந்தமார்கள? அவெற்மற வயல்லமாம் வசேமால்லு” எனறமாள. அந்த நீண்ட வகமாரசேமான

வீதியும், ருஸைமாவும் அவென நிமனவுக்கு முனசன சதமானறக் கண்டமான.

“அதுவெமா? விஷயம் ஒனறுமில்மல, வசேமாக்கட்டமான கமாய்கமளப்சபமால அங்குமிங்கும்

நமாங்கள  உருட்டப்பட்சடமாம்.  கமடசியில்  வபட்டிக்குள  அளளிப்  சபமாட்டு

மூடப்பட்டவெர்களமாகி  விட்சடமாம்.  சபமாமரப்  பற்றி  யமாரமால்  விளக்கிப்  சபசே

முடியும்?" யமாஸ்மி,  தனனுமடய இள வெயதுக் கனமவெயும்,  வவெளமளக் குதிமரயில் ஏறி

வெரும் இளவெரசேமனயும்,  அவென தனமன அமழத்துச் வசேனறு இருக்க மவெக்கும் அனனத்

தடமாகமுளள அரண்மமனமயயும் நிமனத்துக் வகமாண்டமாள.

“நீ நிசேமாப்பூரிசல எனன வசேய்யப் சபமாகிறமாய்?”

“யமாருக்குத் வதரியும்?

“நீ திரும்பவும் சபமாய்விடப் சபமாகிறமாயமா?”

உமமார்  தமலமய  “இல்மல”  எனபது  சபமால  ஆட்டினமான.  அவெனுக்கு  நிசேமாப்பூமர

விட்டுப்  சபமாகசவெ  மனமில்மல.  யமாஸ்மிமயத்  தவிர  சவெறு  எமதயும்  நிமனக்கக்கூட

அவெனமால்  முடியவில்மல.  யமாஸ்மிதமான  எவ்வெளவு  தூரம்  மமாறிவிட்டமாள?  சினனஞ்சிறு
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சிறுமியமாக இருந்த அவெள,  கருத்மதக் கமலக்கக் கூடிய அழகிய வவெளவென மங்மகயமாக

மமாறிவிட்டமாள. இருந்தும் அவெள மமாறி விடவில்மல.

கனனத்திசல  மக  மவெத்தபடி  தூரத்திசல  இடுகமாட்டிலிருந்து  வவெளிக்கிளம்பி

நகரத்மத சநமாக்கி நகரும் வபண்களின சிறிய உருவெங்கமளப் பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமான.

“ஞமானக்கண்ணமாடிப் சபரமாசிரியரின அனபுக்குரிய மமாணவென நீவயனறும்,  நீசய ஒரு

சபரமாசிரியரமாகப் சபமாகிறமாவயனறும் சபசி வகமாளகிறமார்கசள, அது உண்மமதமானமா?”

உமமார்  இமதக்  சகட்டு  ஆச்சேரியப்படவில்மல.  பளளிக்கூடத்தில்  ஏற்பட்ட  இந்த

வெதந்தி,  அந்தத்  வதருவில்  உளள  புத்தகக்  கமடக்கமாரர்களிடவமல்லமாம்  பரவிவிட்டது.

அமதசய யமாஸ்மியும் சகளவிப்பட்டிருக்கிறமாள. புனசிரிப்புடன அவென வசேமானனமான.

“எனக்கு சவெமல வசேய்வெதற்கு ஓர் இடமும் கிமடக்கவில்மல;  எனமன ஆதரித்துக்

கமாப்பமாற்றுவெதற்கு  யமாரும்  இல்மல;  எனக்குச்  வசேமாந்தமமாக  எதுவுசம  இல்மல.

ஆசிரியருக்கு  அவெர்  வதமாழில்  பிமழப்மபத்  தருகிறது.  மதவெமாதிக்கு  அவெனுமடய

சூழ்ச்சிகள  வெமாழ்மவெத்  தருகிறது.  எனக்கு  எனன  இருக்கிறது?" யமாஸ்மி  மகிழ்ச்சியுடன

வநருங்கி  வெந்து  நினறு  வகமாண்டமாள.  உமமார்  உண்மமயமாகசவெ  பிச்மசேக்கமாரனமாகசவெ

இருந்தமாலும்  நல்லதுதமான.  தனனிடமிருந்து  பிரிந்து  சபமாகமமாட்டமான  அல்லவெமா?  அந்த

அளவிற்கு அது நல்லது தமான “உனக்கு புத்திசய இல்மல. சசேமாதிடம் வசேமால்லும் அகமமத

விட நீ வபரிய முட்டமாளதமான!  அவென நட்சேத்திரங்கமளப் பமார்த்துக் குறி வசேமால்வெதற்கமாக

நிமறயப் பணம் வபறுகிறமான.  அவெனுக்கு ஒரு கருப்பு அடிமமயும் பட்டுச் சேமால்மவெயும்

கூடக் கிமடத்தன. உனக்கு எனன கிமடத்தன? அசதமா பமார்! கூட்டம் முழுவெதும் கமலந்து

விட்டது.  வபண்களின  கமடசிக்  கும்பல்  கூடப்  புறப்படத்  வதமாடங்கி  விட்டது.  நமான

சபமாக சவெண்டும்” எனறமாள யமாஸ்மி.

யமாஸ்மியின  பசுமம  வபமாருந்திய  மகமய  உமமார்  பிடித்துக்  வகமாண்டமான.  இறுகிய

அந்தப்  பிடியிலிருந்து  அவெளுக்கு  எழுந்து  வசேல்ல  மனம்  வெரவில்மல.  அப்படிசய

உட்கமார்ந்திருந்தமாள.  வெமானத்திசல  வெட்டமிட்டுக்  வகமாண்டிருந்த  புறமாக்கள  அந்தப்

பமாழமடந்த  கமாவெல்  சகமாபுரத்தில்  அமடந்து  விட்டன.  வெமானம்  வவெறும்  வவெளியமாகக்

கமாட்சியளித்தது.  சிறிது  சநரம்  வசேனறதும்  இருண்ட  வெமானிசல  பிமற  நிலமா  எழுந்து

சதமானறியது.

“அசதமா பிமற சதமானறி விட்டது. நமான சபமாகிசறன” எனறமாள யமாஸ்மி தீனமமாக.

“அந்தப் புது  நிலவின இரு வகமாம்புகளுக்கும் ஊசட  ஒரு நட்சேத்திரமும் விமரவில்

சதமானறப் சபமாகிறது யமாஸ்மி” எனறமான உமமார் வமதுவெமாக ஆமசே வபமாங்கும் குரலில்.

66



“நமான அமதப் பமார்க்கப் சபமாவெதில்மல.  உனனுமடய அந்தப் வபரிய சகமாபுரத்திசல

அமடந்து வகமாண்டு, நீ மட்டும் தனனந்தனியமாகப் பமார்! அந்த ஒரு நட்சேத்திரத்மத மட்டும்

எனன.  எல்லமா  நட்சேத்திரங்கமளயுசம  பமார்த்துக்  வகமாண்டிரு!  ஆமமாம்,  இரவில்  புமத

குழிகளிலிருந்து வவெளிக்கிளம்பி வெரும் பிசேமாசுகளுக்கு நீ பயப்படுவெத்தில்மலயமா?”

“அந்தப்  சபய்கள  எனனுமடய  நண்பர்கள,  வதரியுமமா?  அளவுக்  கருவிகமளயும்,

நட்சேத்திர  விளக்குகமளயும்,  வகமாண்டுவெந்து,  அமவெ  எனக்கு  நட்சேத்திரங்கமளப்பற்றிய

எல்லமா  ஷயங்கமளயும் வசேமால்லித்  தரும்!”  எனறு  சவெடிக்மகயமாக  யமாஸ்மியிடம் உமமார்

கூறினமான. ஆனமால்  யமாஸ்மியின  கண்கள  பயத்தமால்  விரிந்தன.  பல  அதிசேயமமான

விஷயங்கமளத் வதரிவிக்கக்கூடிய விசசேஷ அறிவு ஒனறு உமமாரிடம் இருப்பதமாக ஊரில்

சபசிக் வகமாண்டமார்கசள, அது நிமனவுக்கு வெந்தது. இறந்து சபமானவெர்களின ஆவிகசளமாடு

அவென  சபசுவெது  உண்டு  சபமாலிருக்கிறது  எனபமத  கலவெரத்சதமாடு  நிச்சேயப்  படுத்திக்

வகமாண்டமாள.

“அந்தப் சபய்கசளமாடு நீ எப்படிப் சபசுவெமாய்?  எந்த வமமாழியில் சபசுவெமாய்?”  எனறு

சகட்டமாள குழந்மதத் தனமமாக.

“கண்ணுக்குத் வதரியமாத வெமானசதவெமதவயமானறு,  இந்தக் சகமாபுரச் சுவெரிசல இரவில்

தினமும் வெந்து உட்கமாருவெது வெழக்கம்.  ஆவிகள சபசுகிற எல்லமா விஷயங்கமளயும் அது

தமான எனக்குச் வசேமால்லும், அதற்கு உலகத்தில் உளள எல்லமா வமமாழிகளும் வதரியும்!”

“சும்மமா  புளுகமாசத!  சதவெமதகமளப்  பற்றிப்  புளுகுவெது  சேரியல்ல!  உண்மமயில்

சபய்கள இங்சக வெருமமா? அமத மட்டும் எனக்குச் வசேமால்லு.”

சதவெமதமயப்  பற்றி  அவென  கூறியது  புளுவகனறு  நிமனத்த  யமாஸ்மிக்குப்

சபய்கமளப்  பற்றிச்  வசேமானனது  மட்டும்.  ஏசதமா  உண்மமயமாகத்  சதமானறியது.  இருளில்

அமரகுமரயமாகத்  வதரியும்  கல்லமறகளின  பக்கம்  வசேனற  கண்மணத்  திருப்பவும்

முடியமாமல்,  பமார்த்துக்  வகமாண்டிருக்கவும்  முடியமாமல்,  ஓரக்  கண்ணமாசல  பமார்த்துக்

வகமாண்சட,  பயந்தபடி  அவெமன  ஒட்டி  உரசி  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டமாள.  உமமார்  தன

மககளமால் அவெமள வெமளத்து இறுக அமனத்துக் வகமாளளத் வதமாடங்கியசபமாது,  பயந்து

நடு நடுங்கி விடுவித்துக் வகமாளள முயனறமாள.  உடவலல்லமாம் வியர்த்தது.  அவெளுமடய

நிமல தமாழ்ந்தது.  கண்கள மூடிக் வகமாண்டன.  பயத்தமால் அவெள வநஞ்சு பட படவவெனறு

துடித்துக் வகமாண்டிருந்தமத அவென உணர்ந்தமான.  அவெள உதடுகள சவெகமமாகத் துடித்தன.

“பயமமாக இருக்கிறது,  பயமமாக இருக்கிறது” எனற வமல்லிய ஒலி அவெள உதடுகளிசல

பிறந்தது.  அவெனுக்சகமா  விரகதமாபத்தமால்  ஏற்பட்ட  உளளத்  துடிப்பு,  அவெளுக்சகமா  கனனி

பயம், பயத் துடிப்பு முனு முணுக்கும் குரலிசல இருவெரும் சபசிக் வகமாண்டமார்கள. சிறிது
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சநரத்திற்குப் பிறகு அவெனுமடய மககள அவெள உடமலத் தழுவியபடிசய ஊர்ந்து வெந்து

அவெள கனனங்கமளப் பிடித்துக் வகமாண்டன.  அவெளுமடய முகத்மதத் திருப்பியபடிசய

தன  முகத்தின  எதிசர  மவெத்தபடி  “எனமனப்  பமார்!”  எனறமான.  ஆனமால்,  அவெளுமடய

கண்கள மூடிய படிசய இருந்தன. இனனும் பயம் சபமாகவில்மல.

வவெளளி  நிலவின  வெமளவு  சிறிது  மங்கியது.  அதன  நடுவிசல,  ஒரு  நட்சேத்திரம்

சதமானறி  ஒளி  விட்டது.  இருண்டவெமானத்  திமரயிசல  எழுதி  மவெத்தது  சபமால  அது

சதமானறியது. உமமாரின உளளத்தில் ஒரு விசித்திரமமான ஆமசேயும் உடவலங்கும் தினுசேமான

சவெதமனயின துடிப்பும் சதமானறின.  துடிக்கும் அவெளுமடய வெமாயிதழ்கள அவெனுமடய

உதடுகளிசல வபமாருந்திய அந்தக் கணத்திசலசய அந்தப் பசி அடங்கியது. அந்த சவெதமன

தீர்ந்தது!

இறுக்கி  அவெமள  அமணத்துக்வகமாண்டமான.  “சபமாதும்!  வெலிக்கிறது”  எனறு  கூறிய

யமாஸ்மி  வபருமூச்சு  விட்டமாள.  நட்சேத்திர  வவெளிச்சேத்திசல  அவெளுமடய  சதமாளகளிசல

ஒளிபட்டுத்  வதறித்தது.  அவென  கழுத்மதக்கட்டிப்  பிடித்திருந்த  அவெள  மககள

அவெனுக்கருகிசல  அவெளுமடய  உதடுகமளக்  வகமாண்டுவெந்து  நிறுத்தின.  அந்த  அழகிய

உதடுகளின  கதகதப்பும்,  தன  வநஞ்சசேமாடு  ஒட்டியிருந்த  அவெளுமடய  வநஞ்சின

ஓட்டமும்,  கண்  பமார்மவெயிசல  சதமானறிய  அவெளுமடய  கமாதல்  வநருப்பின  சவெகமும்,

அவெனுமடய  பசிமய  அடக்கி  விட்டன.  உலமக  மறந்து,  ஆழ்ந்த  வபருமூச்சு  விட்டுக்

வகமாண்டு  ஒருவெர்  அமணப்பிசல  மற்வறமாருவெர்  பிமணந்து  வநடுசநரம்  அங்சகசய

அவெர்கள கிடந்தமார்கள!

இரவு  வதமாழுமக  சநரம்  கழிந்து  வவெகுசநரத்திற்குப்  பிறகு  அவெர்கள  நகரத்மத

சநமாக்கிப் புறப்பட்டமார்கள.  விஷந் சதமாய்ந்த வெமாள சபமானற பிமற மதி விளங்க,  தங்கள

கமாலடியின கீசழ தமரயிருப்பது கூடத் வதரியமாமல், கனவுலகில் மிதந்து வசேல்பவெர்கமளப்

சபமால அவெர்கள நகர்ந்து வகமாண்டிருந்தமார்கள.  புத்தகக்கமட வீதியின அருகிசல அந்தப்

வபரிய  மரத்தடியின  கீசழயுளள  நீருற்றின  பக்கத்திசல  வெந்ததும்,  யமாஸ்மி  அவெமனக்

கட்டிப் பிடித்துக் வகமாண்டு “என இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் இதயசம!  உனமன எப்படிப்

பிரிந்து  வசேல்சவென?”  எனறு  ஆமசேப்  வபமாங்கத்  தவிப்சபமாடு  சகட்டமாள. அவெளுமடய

கமாதலும் ஒனசறதமான.  கமாதலனும் அவென ஒருவெசனதமான.  பிரிவின சவெதமன அவெமளப்

வபரிதும்  வெருத்தியது.  சகமாபுரச்  சுவெருக்கு  வெமான  சதவெமத  வெருவெது  உண்மமதமான.

கண்ணுக்குத்  வதரியமாத  அந்த  வெமான  சதவெமத  பமாழமடந்த  சகமாபுரத்திற்கு  வெந்து

அவெளுமடய ஆத்மமாமவெத் வதமாட்டிழுத்து அவெள உடலில் உளள ரத்தம் முழுவெமதயும்

உறிஞ்சிக்  வகமாண்டு  சபமானது  உண்மமதமான,  எனறு  அவெளுமடய  உதடுகள

முணுமுணுத்தன!
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13. குறிபமார்த்த சுல்தமான வகமால்லப்பட்டமார்!

உமமாருக்கு அசேதியமாக இருந்தது.  எனினும் அவெனமால் தூங்க முடியவில்மல.  எதுவும்

சேமாப்பிடவும் அவென விரும்பவில்மல. அந்த இரவின மமாயமாஜமாலத்திசலசய அவெனுமடய

புத்தி லயித்திருந்தது.  தன இருப்பிடத்தின வெமாசேலிசல சுருட்டிக் வகமாண்டு கிடந்த அந்தப்

பிச்மசேக்கமாரமனப்  பமார்த்து  உமமார்  புனனமக  புரிந்தமான.  அந்தப்  பிச்மசேக்கமாரன  இரவு

வவெகு  சநரத்திற்குப்  பினனும்  விதிகளிசல  வநமாண்டிக்  வகமாண்டு  திரிவெமத  உமமார்

கவெனித்திருக்கிறமான.  சும்மமா  இருக்க  முடியமாமல்  அவெனுமடய  கமால்கள  அவெமனப்

பூந்சதமாட்டத்திற்கு இழுத்துச் வசேனறன. கமாவெற்கமாரர்கள தங்கள மககளில் விளக்குகளுடன

அல்லமாவின வபயரமால் ஒவ்வவெமாரு மணி சநரத்மதயும் கூறிக் வகமாண்டிருந்தமார்கள. ஏசதமா

ஒரு உளளுணர்வு, அந்த இரவின விசித்திரக் கமாட்சிகமளப் பற்றி அவெமன எச்சேரிக்மகயமாக

இருக்கச்  வசேய்தது.  அவெனுக்குப்  பினனமாசல  ஒரு  நிழல்  மரங்களின  ஊசட  நுமழந்து

வசேல்வெதும்,  அந்த  உருவெம் அனமாமதகள  படுத்துத் தூங்கும் ஒரு குளக்கமரமய சநமாக்கி

விமரவெதும் சபமாலத் வதரிந்தது. இரவின மமாயமா ஜமாலங்கமளப் பற்றி எதுவுசம உணரமாமல்

அந்த அனமாமதகள உறங்கிக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

ஒரு கூனன அருகிசல வவெளமளக் கழுமதவயமானறு தூங்கிக் வகமாண்டிருந்தது. அந்தக்

குளத்தின  கமரசயமாரத்திசல  ஒரு  துணிமய  இழுத்துப்  சபமார்த்திக்  வகமாண்டு  அந்தக்

கூணன  முடங்கி  வகமாண்டு  உட்கமார்ந்திருந்தமான.  அந்தக்  கூனமனயும்,  கழுமதமயயும்

எங்சகமா  கனவில்  கண்டது  சபமால்  இருந்தது  உமமாருக்கு. இப்சபமாதிருக்கும்  நிமலயில்

அப்வபமாழுது  அந்த  இரண்டு  உருவெங்களும்  இருக்கவில்மல  எனபதும்  வதரிந்தது.

ஆனமால், எங்சக எனறுதமான நிமனவில்மல.

உமமார்  அந்தக்  கூனன  அருகிசல  சபமாய்  உட்கமார்ந்தமான.  அந்தக்  கூனன  தண்ணீமரச்

சுட்டிக் கமாண்பித்து, “கண்ணிர்க் கடலிசல மூழ்கிக்கிடக்கும் இந்த நிலமாமவெப் பமார்த்தமாயமா

அண்சண!” எனறு சகட்டமான.

அந்தக்குளத்தின  பரப்பிசல  சதமானறிய  பிமற  நிலவின  உருவெத்மத  உமமார்  குனிந்து

கவெனித்தமான. துனபம் எனபது இந்த இரவிசல அவெனுக்குப் வபமாருளற்ற ஒரு விஷயமமாக

இருந்தது. ஆனமால் அந்தக் கூணன, துனபப்படுவெமத அவென உணர்ந்தமான.

ஆதரவெமான குரலில் கூனமன சநமாக்கி, “நீ எனன வசேய்துவகமாண்டிருக்கிறமாய்?”  எனறு

சகட்டமான உமமார்.

“நமான  கமாவெல்  கமாத்துக்  வகமாண்டிருக்கிசறன.  இசதமா  பமார்;  மற்றவெர்கவளல்லமாம்

தூக்கத்தில்  ஆழ்ந்து  விட்டமார்கள.  ஆனமால்,  நமான  அமிழ்ந்து  சபமான  அந்த  நிலவுக்குக்
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கமாவெலமாக  இருக்கிசறன.  ஏவனனறமால்,  அதுதமான  உண்மமயமான  நிலவு.  ஆகமாயத்திசல

இருக்கும்  அந்த  நிலவு  உண்மமயமானதல்ல;  ஏவனனறமால்  அது  மமாறுவெதில்மல;

அழிவெதுமில்மல  இந்த  இரமவெப்  சபமாலசவெ  எல்லமா  இரவுகமளயும்  நிமனத்துக்

வகமாண்டு,  அது மமறவெதும் சதமானறுவெதுமமாக இருக்கும்” எனறு அந்தக் கூனன விசித்திர

விளக்கம் வகமாடுத்தமான.

உமமார், “உண்மம, உண்மம” எனறு ஒத்துதினமான.

தூங்கிக் வகமாண்டிருந்த பிச்மசேக்கமாரர்கமளச் சுட்டிக் கமாட்டிய அந்தக் கூனன, “இசதமா,

இசதமா,  இவெர்களுக்வகல்லமாம்  புதிய  தமலவென  இருக்கிறமான.  ஆனமால்,  எனக்கு

யமாருமில்மல. எனனுமடய தமலவெமர நமான இழந்து விட்சடன. என தமலவெர் கருமணக்

கதிரவென;  அதிர்ஷ்டமில்லமாத  அனமாமதகளின  ஆதரவெமாளர்;  அடிமமயிசல  மிகத்

தமாழ்ந்தவெனமான,  அங்க  ஹீனனமான  இந்த  ஜபமாரக்மக,  அவெர்  அனபமாக  நடத்தினமார்.

கதிரவெனின  உலகமமான  இமத  விட்டுக்  கதிரவென  பிரிந்து  விட்டமான;

நம்பிக்மகயுளளவெர்கமள  விட்டுப்  பமாதுகமாப்பு  விலகி  விட்டது; ஜபமாரக்கிடமிருந்து

அவெனுமடய  உயிருக்கு  உயிரமாய்  இருந்தவெர்  சபமாய்  விட்டமார்.  ஆய்லல்லமா  அல்லல்லமா!

சுல்தமான ஆல்ப் அர்சேலமான வகமாமல வசேய்யப்பட்டு விட்டமார்!”  எனறு மிக உருக்கமமாகக்

கதறினமான.

நீரில் ஆடி அமலயும் நிலவின சிதறிய ஒளிமயக் கவெனித்துக் வகமாண்டிருந்த  உமமார்

அவென வசேமானனமத மனதுக்குள வெமாங்கமாமசல, “எனக்குத் வதரியமாசத!” எனறுமரத்தமான.

“நிசேமாப்பூர்  முழுவெதும்  வதரியும்  இனறுதமாசன  சேமாமர்க்கண்டிலிருந்து  அவெருமடய

உடமலத்  தூக்கிக்  வகமாண்டு  திரும்பி  வெந்சதமாம்.  அவெருமடய  விதி  அவ்வெளவுதமான!

அண்சண!  அவெருமடய  ஆட்சியில்  அவெர்  பலமும்  உறுதியும்  வெமாய்ந்தவெரமாகத்தமான

இருந்தமார்.  அவெமரச் சுற்றி ஒரு பமாதுகமாப்புப் பமடசய இருந்தது.  இருந்தமாலும் விதியின

வசேயலிலிருந்து  விடுபட  முடியவில்மல.  சேமாமர்க்கண்டில்  ஒரு  பிடிபட்ட  நமாமய  அவெர்

முனனமாசல வகமாண்டு வெந்து நிறுத்தினமார்கள. அவெர் எதிரிசல அந்தக் மகதிமயக் வகமாண்டு

வெரும்சபமாது,  வெமாள பிடித்த இரண்டு வீரர்கள இவெமனப் பிடித்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

அப்வபமாழுது அந்த நமாய் நம் சபரரசேமரப் பமார்த்து இகழ்ந்து சபசியது. அதனமால் சுல்தமான

உளளத்திசல சகமாபம் வகமாழுந்து விட்வடரிந்தது. தன மகயிசல வில்மலயும் அம்மபயும்

எடுத்து  அந்த  நமாயின  வநஞ்சுக்கு  சநசர  குறி  மவெத்தமார்.  அந்த  நமாமயப்  பிடித்துக்

வகமாண்டிருந்த  வெமாள  வீரர்கமள  விலகி  இருக்கச்  வசேமால்லி  விட்டு,  நமாமண  இழுத்து

விட்டமார்.  ஒசர அம்பிசல வகமால்லப்பட்டிருக்க சவெண்டிய அந்தக் மகதியின சமல் அந்த

அம்பு  படவில்மல.  எனறும்  குறி  தவெறமாத  இயல்புமடய  எம்  தமலவெர்  குறி  அனறு

எப்படிசயமா தவெறி விட்டது.  உடசன அந்த நமாய் தன இடுப்பிசல மமறத்து மவெத்திருந்த
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இரு  கத்திகமளயும்  உருவிக்  வகமாண்டு,  சுல்தமான  அவெர்கள  வநஞ்சிசல  திடீவரனறு

பமாய்ந்து மூனறு முமற குத்தி விட்டமான. நமானகு நமாட்கள கழிந்த பிறகு அவெர் அல்லமாவின

திருவெருளில் கலந்து விட்டமார்” எனறு கூறி முடித்த அந்த விகடன ஜபமாரக்கின கனனங்கள

கண்ணிரில் ஊறிப் சபமாயிருந்தன.

“ஆவமன!  சேமாந்தியுண்டமாகட்டும்  சேமாந்தி!  சேமாந்தி!”  எனறு  உமமார்

முணுமுணுத்தமான. அந்தக்  கரிய  இருளிசல  தூரத்துக்கப்பமால்,  ரஹீமின  புமதகுழியும்,

அதன  அருகிசல  வபமாருமிக்  வகமாண்டிருக்கும்  அவெனுமடய  சவெமலக்கமாரனும்

சதமாற்றமளிப்பமத உமமார் கண்டமான!
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14. ஆமசேக்கனவுகள யமாவும் பலித்தன.

“அவெள யமார் அடிமமப் வபண்ணமா?  திருமணமமானவெளமா?  எப்படியிருப்பமாள?’  எனறு

டுனடுஷ் சகட்டமான.  டுனடுஷக்கு விவெரம் வசேமானன அந்தப் பிச்மசேக்கமாரன “இருட்டிசல

எமதச் சேரியமாகப் பமார்க்க முடிகிறது.  அவெசனமா இமளஞன,  இரவும் பகலும் வதமாடர்ந்து

விழித்துக்  வகமாண்சடயிருப்பமான  சபமாலிருக்கிறது.  எனக்குத்  தூக்கம்  கண்மணச்  சுற்றிக்

வகமாண்டு வெந்துங்கூட, வவெளளிக்கிழமம இரவு விடமாமல் வதமாடர்ந்து சுற்றிசனன. அந்தப்

வபண்தமான  வீட்டு  சவெமலகமளப்  பமார்க்கும்படி  ஏவெப்படுகிறமாள.  கடுமமயமான

சவெமலகள எல்லமாம் கூடச் வசேய்கிறமாள. ஆனமால் அடிமமப் வபண் அல்ல. கலியமாணமும்

இனனும் ஆகவில்மல” எனறு வசேமால்லிக் வகமாண்டு வெந்தமான.

“அவெள வபயர் எனன?”

“யமாஸ்மி,  அப்துல் சேமாயித்  எனற மீஷத்  நகரத்துத்  துணி  வியமாபமாரி  அந்தக் கிழட்டுப்

புத்தகக்  கமடக்  கமாரனிடம்,  அவென  மகள  யமாஸ்மிமயத்  தனக்கு  மணம்  வசேய்து

மவெக்கும்படி சகட்டுக் வகமாண்டிருக்கிறமான!”

“அப்துல்  சேமாயித்!  ஆம்,  அவென  ஒரு  வபரிய  கூடமாரமும்  ஏரமாளமமான  ஒட்டகங்களும்

மவெத்திருக்கிறமான”  எனறு  டுனடுஷ்  தனக்குத்தமாசன  சபசிக்  வகமாண்டமான.  அந்தப்

பிச்மசேக்கமாரன  கூலிமய  எதிர்பமார்த்துக்  கமாத்திருப்பமதத்  வதரிந்து  வகமாண்ட  டுனடுஷ்

அவெமனப் பமார்த்து, “அப்படியமானமால், அந்தக் கூடமாரம் வசேய்பவெனின மகன புத்தகக் கமட

வீதிமய  விட்டுப்  சபமாக  மமாட்டமான.  அங்சகதமான  சுற்றிக்  வகமாண்டிருப்பமான.

எனனிடமிருந்து வசேய்தி கிமடக்கும் வெமர அவெமளத் வதமாடர்ந்து கவெனித்து வெமா.  சபமா”

எனறமான.

“வசேய்தி  வகமாண்டு  வெருபவென  உங்களுமடய  ஆளதமான  எனபமத  எப்படித்  வதரிந்து

வகமாளவெது  பிரபுசவெ?" "உனமன  இந்த  மமாதிரி  கமாலமால்  உமதத்து,  “கூடமாரம்  வசேய்பவென

எங்சகயிருக்கிறமான?  எனறு  சகட்பவென  எனனுமடய  ஆவளனறு  வதரிந்து  வகமாள.

அதுவெமரயிசல தூங்கமாமல் அவெமளத் வதமாடர்ந்து திரி வதரிகிறதமா! நீ தூங்கினமால் அமதப்

பமார்ப்பதற்கும், உன குறட்மடமயக் சகட்பதற்கும் சவெறு ஆட்களுக்குக் கண்ணும் கமாதும்

இருக்கினறன  எனபமத  மறவெமாசத’  எனறு  வசேமால்லிக்  மகநிமறய  வசேப்புக்  கமாசுகமள

அளளித்  தமரயிசல  வகமாட்டினமான.  வீதியில்  திரிந்தவெர்கள  அமத  அளளிக்

வகமாளளுவெதற்குள பிச்மசேக்கமாரன குனிந்து புழுதியிசல கிடந்த அந்தக் கமாசுகமள அவெசேர

அவெரசேமமாகப்  வபமாறுக்கினமான.  வபமாறுக்கும்  வபமாழுசத  வெமாயினமால்  அவெற்மற  எண்ணிக்
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வகமாண்சட  வெந்து  “ஒரு  வவெளளி  நமாணயத்தின  அளவு  மதிப்புக்  கூட  இல்மலசய,

உனமமயமான உமழப்புக்குக் கிமடத்த பணம்! - பிரபுக்களின மகப்பிடி தண்ணீர்சபமானற

தமாரமாளத்தனமமயமாக இருக்கும்!” -  எனறு முனகி மவெது வகமாண்டிருந்தமான.  இருப்பினும்

டுனடுஷக்கு அவென மிக மிகப் பயந்தமான. அவென எந்த மனிதனிடம் சவெமல வசேய்கிறமான

எனபது அவெனுக்குத் வதரியமாமலிருந்தது.  அந்த வபரிய மரத்தடியில் இருந்த நீருற்றுக்கு

விமரந்து வசேனறு அங்சக உளள கல்லில் உட்கமார்ந்து வகமாண்டமான.

அங்கிருந்தவெமாசற  அவென  பளளிக்கூட  வெமாசேல்  புறத்தில்  நடந்த  வசேயல்கமளக்

கவெனித்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  நீண்ட  தமாடியுமடய  வபரிய  மனிதர்கள,  தங்கள

சவெமலக்கமாரர்களுடன,  அங்குமிங்கும்  சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  பூங்கமாவெனத்தின

சவெலி  ஓரத்திசல,  வீதியின  வெழியமாக  குதிமரப்  பமடகள  சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தன.

விதியின சேக்கரம் சுழலுவெதமால் ஏற்பட்ட விந்மத மமாற்றத்தின கமாரணமமாகச் சிந்தமனயும்

பரபரப்பும் வகமாண்டவெர்களமாக நிசேமாப்பூர்வெமாசிகள இருந்தமார்கள.

சுல்தமான இறந்ததமால்,  நகரமக்கள ஆழ்ந்த துக்கத்தில் இருக்கும்வபமாழுது மசூதிகளில்

வதமாழுமக  நடத்துவெமார்கள.  பிரமார்த்தமனயின  மத்தியிசல  புதிய  சுல்தமானின  வபயமரச்

சசேர்த்துக் வகமாண்டமார்கள.

அழகும்,  இளமமயும்  வபமாருந்திய  சுல்தமானின  வபயர்  மமாலிகமா,  மக்கள  அவெமர

இளஞ்சிங்கம்  எனறு  அமழத்து  வெந்தமார்கள! புத்தகங்கமளயும்  ஆசிரியர்கமளயும்,

சபமாசலமா விமளயமாடும் மமதமானத்மதயும் விட்டு விட்டு விமரந்து வெந்த அந்த மமாலிகமா

முகத்தில்  முழுவெதும்  தமாடிவெளரமாத  -  மத  நம்பிக்மகயுளளவெர்களின  கமாவெலனமாகவும்,

கிழக்குக்கும்  சமற்குக்கும்  சபரரசேரமாகவும்  உலகத்தின  இமறவெனமாகவும்,  கதிரவெனின

உலகமமான  வகமாரசேமான  சதசேத்து  அமீர்கள  அமனவெரும்  அடிபணியும்  தமலவெரமாகவும்

இப்வபமாழுது விளங்குகிறமார்.

இந்த விஷயங்கமளவயல்லமாம் அந்தப் பிச்மசேக்கமாரன அமரகுமறயமாகசவெ தன கமாதில்

சபமாட்டுக் வகமாண்டமான.  அவென முழுக் கவெனமும் உமமார்  -  யமாஸ்மி இவெர்கள சமசலசய

பதிந்திருந்தது. பகல் சநரத்திசல அவெர்கள இருவெமரயும் பமார்ப்பது அரிதமாகசவெ இருந்தது.

இருள எனனும் திமரயுலகத்மத வெமரந்த பிறகு, இருளில் உலவும் இரு நிழல்கள சபமால

அவெர்கள  நீருற்று  அருகிசல  சேந்தித்தமார்கள.  சேந்தித்த  பிறகு,  அவெர்கள  தங்கமளச்  சுற்றி

இருக்கும் உலமக மறந்தமார்கள.  வீதியிசல விமரந்து வசேல்லும் பலவெமகயமான மக்களின

கமாலடிசயமாமசேமயயும் கூட அவெர்கள கவெனிப்பதில்மல.

அந்தப்  வபண்  சபமாட்டிருக்கும்  அந்த  கனத்த  முக்கமாடு,  அவெளுமடய  அளமவெ

மட்டுமல்ல, அதிர்ஷ்டத்மதயும் மமறத்தது.
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அந்த முக்கமாடு மட்டும் இல்மலயமானமால் அவெளுமடய அழமக மட்டும் வவெளியுலகம்

அறியுமமானமால்,  எத்தமன சபர் அவெமளச் சுற்றி வெருவெமார்கள;  எத்தமன சபர்  அவெமளப்

பற்றிப்  சபசுவெமார்,  எவ்வெளவு  அதிர்ஷ்டம்  வெரும்!  அவெமளப்  பற்றிப்  பிச்மசேக்கமாரன

வகமாண்டிருந்த  கருத்து  இது.  உமமாமரப்  பற்றியும்  அவென  உளளத்திசல  ஒரு  கருத்து

உருவெமாகியிருந்தது.

படித்த மனிதனமான இவெனுக்குப் பமார்மவெயும் பழுது, சேமாப்பமாமடப் பற்றிய நிமனசவெ

இந்தப் மபத்தியக்கமாரனுக்குக் கிமடயமாது.  எப்வபமாழுதமாவெது மசூதிக்கு அருகிசல உளள

இமறச்சிக்  கமடயிசல  யமாத்திரீகர்களுடன  சேமாப்பிட்டு  விட்டு  வெருவெமான.  நீரூற்றுக்கு

வெந்ததும்  தண்ணிமரக்  குடிப்பமான.  யமாருடனும்  சபசுவெதில்மல.  வவெறுந்  தண்ணீமரக்

குடித்து  விட்டுப்  வபரிய  குடிகமாரமனப்  சபமால்  திரிவெமான.  வபரிய  சதமால்

மபயில் அமடத்து  மவெத்திருக்கும்  மது  முழுவெமதயும்  குடித்து  வெயிற்மற

நிரப்பிக்வகமாண்ட  குடிகமாரன  சபமால்  கமாணப்படுவெமான.  இந்தக்  குடிகமாரத்  தனமமமய

அமடவெதற்கு  அந்தப்  மபத்தியக்கமாரனுக்கு  ஒரு  வசேல்லமாத  வசேப்புக்  கமாசுகூடச்

வசேலவெமானதில்மல. இதுதமான உமமாமரப் பற்றி அவென உருவெமாக்கியிருந்த குணச் சித்திரம்.

அடுத்த நமாள கமாமலயில் ஒரு கமாவெற்கமாரன வெந்து அந்தப் பிச்மசேக்கமாரன இடுப்பில் தன

வசேருப்புக்  கமாலமால்  ஒரு  உமதவகமாடுத்தமான.  “அழுக்குமுட்மடயின  அரசசே,  தங்களின

மபத்தியக்கமாரக் கூடமாரமடிப்பவென எங்சக திரிகிறமான?” எனறு சகட்டமான.

எரித்து விடுவெது சபமால் அவெமனப் பமார்த்த பிச்மசேக்கமாரன, உயர்ந்த பதவியில்லமாத ஒரு

சேமாதமாரண  சவெமலக்கமாரன  அவென  எனபமதத்  வதரிந்து  வகமாண்டு  “மதம்  பிடித்த  உளறு

வெமாயசன! உனமனயனுப்பியவென யமார்?” எனறு பதிலுக்குக் சகட்டமான.

“உனனுமடய  பிணத்மதக்  சகமாட்மட  வெமாசேலிசல  வதமாங்கவிட்டுக்  கமாக்மககள

வகமாத்தித்  தினனும்படி  வசேய்யக்  கூடியவெர்  யமாசரமா,  அவெர்தமாம்  எனமன  அனுப்பினமார்”

எனறு கூறி மற்றும் ஓர் உமத விட்டமான.

“என கூலி?” எனறு அந்த உமதமயயும் வெமாங்கிக் வகமாண்டு பிச்மசேக்கமாரன சகட்டமான.

ஒரு வவெளளி நமாணயம் அவென மகக்கு மமாறியது. நீருற்றின பக்கம் மகமயக் கமாட்டி விட்டு

அவென வசேனறவுடன, “உனனுமடய புமத குழியிசல நமாய்கள வெந்து மலங்கழிக்கட்டும்!

கழுகுகள உன எலும்மபக் கவ்விக் வகமாண்டு சபமாகட்டும்!  ஏழு நரகத்து வநருப்புகளும்

உன உடமல எரித்துச் சேமாம்பலமாக்கட்டும்!” எனறு அந்தக் கமாவெற்கமாரமனச் சேபித்தமான!

நீருற்றின  அருகிலமர்ந்திருந்த  உமமாமர  கவெனித்துவிட்ட  அந்த  கமாவெற்கமாரன,

அவெனருகில் வசேனறு, “சகமாட்மடயிலிருக்கும் அதிகமாரி உனமன அமழக்கிறமார்.  உடசன

என பினனமால் வெரவும்” எனறு உரத்த குரலில் கூறினமான.
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அந்தக் கமாவெற்கமாரமனத் வதமாடர்ந்து உமமார் சகமாட்மடயில் உளள முதல் முற்றத்திற்கு

வெந்தமான. அங்சக சசேணம் பூட்டிய குதிமரகளின அருகிசல ஆயுதமணிந்த ஆறு பிரபுக்கள

கமாத்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அங்சக  டுனடுஷ்  கமாவெற்கமாரர்களுக்கு  ஆமணயிட்டபடி,

இமரந்து  கத்திக்வகமாண்டு  உமமாரின  மகமயப்  பிடித்து  வவெகுசவெகமமாகக்  கமாவெல்கமளக்

கடந்து அமழத்துக் வகமாண்டு,  ஆசேனங்கள எதுவும் இல்லமாத ஒரு சிறிய அமறக்குளசள

சபமாய்ச் சசேர்ந்தமான.

“அட  கடவுசள!  குறிப்பிட்ட  சநரம்  கடந்து  எவ்வெளவு  சநரமமாகிவிட்டது.  உனமன

அமழத்து வெரச் வசேமானனது யமார் வதரியுமமா?” எனறு சகட்டுக் வகமாண்சட, ஒரு மமாதிரியமாக

உமமாமரப் பமார்த்துக்வகமாண்டு, “அமமச்சேர் நிசேமாம் அல்முல்க்” எனறு கூறினமான டுனடுஷ்.

உமமாருமடய  நமாடித்துடிப்பு  அதிகமமாகியது.  வபரும்  வியப்பமாக  இருந்தது.  உலக

அமமப்பமாளர் எனற சிறப்புப் பட்டம் வபற்ற நிசேமாம் அல்முல்க் அவெர்கள இறந்துசபமான

சுல்தமான ஆல்ப் அர்சேலமான அவெர்களின அமமச்சேர். சுல்தமானுமடய மகன மமாலிகமாவுக்கும்

அமமச்சேரமாகத்  வதமாடர்ந்து  பணியமாற்றி  வெருபவெர்.  சுல்தமானுமடய  அதிகமாரத்தின  கீசழ,

சேர்வெமாதிகமாரியமாக  விளங்குபவெர்  எனறு  கூடச்  வசேமால்லலமாம்.  கற்றறிந்த  சமமத

அறிவுப்வபருங்கடல்  -  அவெர் ஒரு வபர்ஷியக்கமாரர்.  பமட தவிர மற்றுமுளள அதிகமாரம்

அமனத்தும்  தனவெசேப்படுத்திக்  வகமாண்டவெர்.  மமாணவெனமான  தனமன  அவெர்  அமழக்க

சவெண்டிய கமாரணம் அவெனுக்குப் புரியமாத புதிரமாகசவெ இருந்தது.

“தமாக்கின  சகமாட்மட  வெமாசேலில்  நமான  உனனிடம்  முரட்டுத்  தனமமாக  நடந்து

வகமாண்சடன.  அது  ஒரு  சசேமாதமனக்கமாக  நடத்தியசத.  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களின

உத்திரவுப்படி  உனமனத்  வதமாடர்ந்து  கவெனித்து  பமாதுகமாவெலும்  வசேய்து  வெந்சதன.  நீ

இமளஞனமாகவும்  கவெமலயற்றவெனமாகவும்  இருக்கிறமாய்.  ஆனமால்  இந்த  சநரத்தில்

உனனுமடய  முடிவு  ஊசேலமாட்டத்தில்  இருக்கிறது.  நிசேமாம்  அவெர்கசள  உனமனச்

சசேமாதிக்கப்சபமாகிறமார்கள.  ஆமகயமால்  நீ  கவெனமமாக  இரு”  எனறு  டுனடுஷ்  உபசதசேம்

வசேய்தமான.  அவென  இவ்வெளவு  சபசியும்  உமமாருக்குப்  புதிர்  விளங்கவில்மல.  தனமன

அமழத்திருப்பது சதமவெயற்ற ஓர் விஷயமமாகசவெ அவெனுக்குப் பட்டது.

இப்வபமாழுது சுல்தமானமாக இருக்கும் இளஞ்சிங்கம் தனமன, அமழத்திருந்தமால் அதில்

வபமாருள  உண்டு. அவெனுமடய  எண்ணப்  பமாமதயிசல  இளஞ்சிங்கம்  எங்சகமா  தூரத்தில்

இருந்தமார்.  யமாஸ்மியின அந்த அழகிய கண்களதமான அருகில் இருந்தன.  இப்படி அவென

எண்ணத்மத  ஓட  விட்டுக்  வகமாண்டிருக்கும்  சபமாது  திடீவரனறு  ஓர்  அடிமம  எதிசர

இருந்த  கனமமான  திமரமய  அகற்றினமான.  அவெர்கள  நினறிருந்த  அமற  உண்மமயில்

நீண்ட  சேபமா  மண்டபம்  ஒனறின  நடுப்  பகுதிசயயமாகும்.  சரமாஜமாப்பூவின  நிறமுளள  ஒரு

கனத்த திமரயமால் அது அமறயமாகத் தடுக்கப்வபற்றிருந்தது.
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சேபமா  மண்டபத்தின,  நடுச்சுவெரின  எதிரில்  ஒரு  சமமசேயின  முனசன  அறுபது  வெயது

மதிக்கத்தகுந்த  ஒருமனிதர்  ஏசதமா,  சவெமல  வசேய்து  வகமாண்டிருந்தமார்.  கவெனமமாகச்  சீவி

விடப்பட்ட வமல்லிய பழுப்பு நிறத்தமாடி அவெர் சமலில் அணிந்திருந்த பட்டமாமடமயத்

வதமாட்டுக்  வகமாண்டிருந்தது.  அங்கு  நினற  சில  மனிதர்களிடம்  சுருக்கமமாக  ஏசதமா

சபசிவிட்டுக்  மகயில்  இருந்த  தமாளகமளப்  பக்கத்தில்  இருந்த  ஒருவெரிடம்  நீட்டினமார்.

அவெருமடய வசேயலமாளர் சபமால் சதமானறிய அவெர் அவெற்மற வெமாங்கிக் வகமாண்டமார்.

பிறகு  எல்சலமாரும்  அவெருக்கு  சேலமாமிட்டுவிட்டுக்  குனிந்தபடி  தூரத்தில்  இருந்த

கதமவெ சநமாக்கி நடந்தனர்.

டுனடுஷ்  உமமாமர  அமழத்துக்  வகமாண்டு  அவெர்  அருகில்  சபமானமான.  எதிரில்

வசேனறதும்,  இருவெரும்  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களின  முனசன  இருந்த  கம்பளத்தில்,

மண்டியிட்டுச்  சேலமாமிட்டு  எழுந்தனர்.  அடர்த்தியமான  புருவெங்களுக்குக்  கீசழயிருந்த

அவெருமடய கண்கள சில வினமாடிகள உமமாமர ஆரமாய்ந்தன.

பிறகு எதிரில் இருந்த சில தமாளகமள விரல்களமால் எடுத்து ஒரு பமார்மவெ பமார்த்தமார்.

கூடமாரம்  அடிப்பவெனமான  இப்ரமாகீம்  மகனும்  சபரமாசிரியர்  அலியின  மமாணவெனும்

கணித  நூல்  பயில்பவெனும்  ஆகிய  உமமார்கயமாம்  எனபது  நீதமாசன!  நீ  சிறுவெனமாக

இருந்தசபமாது  அபி  இமமாம்  முபமாரக்  எனபவெரிடம்  தத்துவெ  நூல்  பயினறிருக்கிறமாயமா?”

எனறு அவெமனப் பற்றிய விவெரங்கள அமனத்மதயும் வசேமால்லிக் சகட்டமார்.  அவெருமடய

குரல்,  வபமாதுக்  கூட்டங்களிசல  நீண்ட  சநரம்  வசேமாற்வபமாழிவெமாற்றக்  கூடிய,  ஒரு

வசேமாற்வபமாழிவெமாளருமடயமதப்  சபமாலப்  வபருமிதமமானதமாகவும்,  கவெனத்மதத்  தனபமால்

இழுக்கக் கூடியதமாகவும் இருந்தது.

டுனடுஷ் உமமாமர விட்டு விலகியிருந்தமான. எதுவுசம சபசேவில்மல.

“சபரமாசிரியர்  அலி,  உனனிடம்  ஏசதமா  விசித்திர  ஆற்றல்  இருப்பதமாக

எழுதியிருக்கிறமார்.  அல்லமாவின ஆற்றமலத்  தவிர  சவெறு  எவ்விதமமான  ஆற்றலும் இந்த

உலகத்திசல கிமடயமாது. ஆனமால், நீ எந்த விதமமான வதய்வீக சேக்திமயக் வகமாண்டு, முனபு

இளவெரசேரமாயிருந்த  நம்  சுல்தமான  அவெர்களுக்குச்  சசேமாதிடம்  வசேமானனமாய்  எனபமதத்

வதரிந்து வகமாளள விரும்புகிசறன.  மமாலங்கமார்டில் நடந்த சபமாரின முடிமவெப் பற்றியும்,

கிறிஸ்தவெப்  சபரரசேரின  சேமாமவெப்  பற்றியும்,  புகழுக்குரிய  நம்  வபரிய  அரசேருமடய

முடிமவெப் பற்றியும் நீ எவ்வெமாறு முனகூட்டிசய வசேமானனமாய்?  வசேமால்” எனறமார்.  உமமாரின

முகம் குருதிசயமாடிச் சிவெந்தது. ஏதமாவெது வபமாருத்தமமான கற்பமன வயமானமறக் கூறினமால்

எனறு  சயமாசித்தமான.  கூரிய  பமார்மவெயும்  கடிய  குரலும்  வகமாண்ட  அவெர்  எந்த  விதமமான

ஏமமாற்றுதமலயும் எளிதில் உமடத்துவிடுவெமார் எனபது வதரிந்தது.
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“சமனமம தங்கிய அமமச்சேர் அவெர்கசள,  உண்மமயமாகச் வசேமால்லப் சபமானமால்,  அது

அர்த்தமற்றது.”

“எது அர்த்தமற்றது?  விளக்கமமாகக் வசேமால்  -  அது அர்த்தமற்றதமாக இருக்க முடியமாது”

எனறு தன வபமாறுமமயிழந்து நிசேமாம் வபமாங்கினமார்.

உமமார் தனமனத் திடப்படுத்திக் வகமாண்டமான. பிறகு வமதுவெமாக தன திடமமான குரலில்

“உளளபடிசய  அது  அர்த்தமற்றதுதமான!  அனமறய  இரவில்,  பமடவீரர்களின

கூடமாரங்கமளப்  பமார்மவெயிட்டுக்  வகமாண்சட  நடந்து  வசேனசறன.  அப்படிச்

வசேல்லும்சபமாது, துருக்கிய வீரர்கள கமாவெல் புரிந்த ஒரு கூடமாரத்திற்குச் வசேல்ல சநரிட்டது.

அவெர்களுமடய  சபச்சும்  எனக்குப்  வபரும்பமாலும்  புரியவில்மல;  அங்கிருந்தவெர்

இளவெரசேர்  எனறும்  எனக்குத்  வதரியமாது.  அவெருடன  கூட  இருந்த  அறிஞர்கள,  மூடத்

தனமமான  ஒருதவெறு  வசேய்தமார்கள.  ஏசதமா ஒரு  நட்சேத்திரத்மதக்  கமாண்பித்து  இதுதமான

வெடமீன  எனறமார்கள.  அவெர்கள  கூறியது  தவெறு  எனற  விளக்கப்  சபமான  எனமனக்  குறி

சகட்டதினமால்  திடீவரனறு  என  உளளத்தில்  சதமானறிய  கற்பமனமய  அவெர்களுமடய

ஆடம்பரப் சபமாக்கிற்குத் தகுந்தபடி நமான அளந்து விட சவெண்டியதமாயிற்று. அதுசவெ நமான

கூறிய அர்த்தமில்லமாத சஜமாதிடம்! சவெறு ஒனறுமில்மல!”.

“அர்த்தமில்லமாத  சசேமாதிடம்  எப்படி  மூனறு  விஷயங்களிலும்  பலிக்க  முடியும்?

சபமாரின முடிவும், இரண்டு சபரரசேர்களின சேமாவும், கற்பமன சஜமாதிடத்தின மூலம் எப்படி

நிமறசவெறும். நீ இதற்கு எனன கமாரணம் வசேமால்லப் சபமாகிறமாய்?”

உமமார் சிறிது சநரம் சிந்தித்தமான. “சமனமமயுளள வபரியவெசர; நமான எப்படி இதற்குக்

கமாரணம்  கூற  முடியும்  அல்லமாவின  விருப்பம்  இல்லமாமல்  எந்தவிதமமான  வசேயலும்

நடப்பதில்மல. இருந்தும் இது நடந்திருக்கிறது. நமான எனன வசேய்சவென?”

உண்மம.  அல்லமாவின  விருப்பம்  இல்லமாமல்  எதுவும்  நடப்பதில்மல!  ஆனமால்

உனமன அவ்வெமாறு குறி வசேமால்லத் தூண்டியது எது எனபமதசய நமான அறிந்து வகமாளள

விரும்புகிசறன. சரமாமமானியப் சபரரசேர் பிறந்த சததியும் சநரமும் உனக்குத் வதரிந்திருக்க

முடியமாது எனபது உண்மமதமான! அவெர் பிறந்த ஜமாதகத்மத நீ குறித்திருக்கசவெமா, சசேமாதிடம்

கணித்திருக்கசவெமா முடியமாது எனபமத ஒப்புக் வகமாளகிசறன. ஆனமால் நம் சுல்தமான ஆல்ப்

அர்சேலமான அவெர்களுமடய ஜமாதகத்மத நீ எப்படிக் கணித்தமாய்?”

நிசேமாம் அவெர்களுமடய சபச்சு உமமாமர ஒரு பரிசசேமாதமனக்குரிய உயிரற்ற வபமாருளமாக

மதித்துப்  சபசுவெது  சபமாலிருந்தது.  சுற்றி  வெமளத்து  தப்பித்துக்  வகமாளள  முடியமாதபடி

சபசும் அவெருமடய ஆற்றமல வியந்தபடி டுனடுஷ் வெமாமயப் பிளந்து வகமாண்டிருந்தமான.

“நமான அமதக் கணிக்கவில்மலசய!” எனறு உமமார் அழுத்தந்திருத்தமமாகக் கூறினமான.
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“ஆனமால்  அப்படிப்  பட்டவெற்மறக்  கணிக்கக்கூடிய  ஆற்றல்  உனனிடம்

இருக்கிறதல்லவெமா? "உண்மம! இசத ஆற்றலுடன இனனும் ஐநூறு சபர் இருக்கிறமார்கள!”

“இருக்கலமாம்,  ஒசர  சஜமாதிடத்தில்  மூனறுகுறிகள  கூறியவெர்கமளப்  பற்றி  நமான

இதுவெமர  சகளவிப்பட்டதில்மல.  சமலும்  சபரமாசிரியர்  அலி  உனனிடம்  ஓர்  அதிசேய

ஆற்றல் இருப்பதமாக எழுதியிருக்கிறமார்”.

டுனடுஷ்  அமத  அசமமாதிப்பவென  சபமால்  தமலமய  ஆட்டினமான.  உமமார்  எனன

வசேய்வெவதனறு புரியமாமல் விழித்தமான.

“இப்ரமாஹீம் மகசன! உன சுல்தமான மமாலிகமா அவெர்கள தன தந்மத இறந்ததிலிருந்து,

உனமனக்  கமாணசவெண்டுவமனறு  சகட்டுக்  வகமாண்டிருக்கிறமாசர!  அது  உனக்குத்

வதரியமாதமா?”

“வதரியமாது!”

அவெர்கள  இருவெரும்  உமமாமரக்  கவெனித்தமார்கள.  நிசேமாம்,  அவெமனப்  பரிசசேமாதமன

வசேய்ததில் திருப்தி அமடந்தவெர்  சபமால் கமாணப்பட்டமார்.  ஆனமால் அமதப்பற்றி எதுவும்

வவெளிக்கமாட்டிப் சபசேவில்மல.

“உமமார்!  அரசே  சேமபயில்  இருக்க  சவெண்டிய  வெயது  இனனும்  உனக்கு  வெரவில்மல,

அதுவும்  உனனுமடய  சசேமாதிடமமானது  அர்த்தமற்றதமாக  இருப்பதமால்  சேமபயின

முனனமாசல  நீ  எச்சேரிக்மகயமாக  நடந்து  வகமாளள  சவெண்டியது  அவெசியம்.  சுல்தமான

மமாலிகமா அவெர்கள உனமன அனசபமாடு வெரசவெற்பமார் எனபதில் ஐயமில்மல. அமத நமான

உனனிடம் மமறக்கவும் விரும்பவில்மல.  ஆனமால் எனனிடம் சபசியமதப் சபமால்,  ஒரு

வெமார்த்மத அவெருமடய சேமபயில் நீ வசேமால்லிவிட்டமாலும், நீ அவெமமானப் படுத்தப் படுவெமாய்

அல்லது  துனபப்படுத்தப்படுவெமாய்.  உனனுமடய  இந்த  விசித்திர  சசேமாதிடத்திற்கமாக,  நீ

சுல்தமான அவெர்களிடம் எனன வவெகுமதி சகட்கப் சபமாகிறமாய்?”

நிசேமாம்  இந்தக்  சகளவிமய  திடீவரனறு  சகட்டதும்  உமமார்  திமகத்துப்  சபமானமான.

வெமாய்க்கு  வெந்தபடி  வசேமால்லி  மவெத்த  அந்தச்  சசேமாதிடம்  தமலயின  சமல்  வீழக்

கமாத்திருக்கும் அரமவெக் கல்லமாக மமாறி விட்டசத!  எனறு வெருந்தினமான. “அரசே  சேமபயில்

நமான  எனன  வசேய்வெதற்கிருக்கிறது?  எனக்கு  வவெகுமதி  எதுவும்  சவெண்டமாவமனறு

கதறினமான.  “சேரி  உனக்கு  வவெகுமதி  எதுவும்  சதமவெயில்மல  எனறமால்  அமதப்பற்றிக்

கவெமலயில்மல. உன உடலுக்குப் பமாதுகமாப்புக் வகமாடுக்கவும், உன ஆரமாய்ச்சிக்கு ஆதரவு

வகமாடுக்கவும்,  எனமன  ஆதரவெமாளனமாக  ஏற்றுக்  வகமாளகிறமாயமா”  எனறு  வதமாடர்ந்து

சகட்டமார் அமமச்சேர் நிசேமாம்.
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“நனறமாக ஒப்புக் வகமாளகிசறன” எனறமான உமமார்.  அவென கண்களிசல மகிழ்ச்சியின

ஒளி  மலர்ந்தது.  அந்தக்  கிழவெனுக்கு  அவெனுமடய  உளளம்  நனறி  கூறியது.  ஞமானக்

கண்ணமாடியின  வீட்டிலிருந்து  வவெளிசயறிய  பிறகு,  கடந்த  சில  தினங்களமாக  அவென

பிச்மசேக்கமார வெமாழ்க்மக நடத்தி விட்டமான. அது சபமாதுவமனறு சதமானறியது எப்படியமாவெது

யமாஸ்மியுடன  இருப்பதற்கு  ஒரு  வீடு  கிமடத்து  விட்டமால்  நல்லது  எனறு  கூடத்

சதமானறியது.

“உனக்கு எனவனனன சதமவெப்படுகிறசதமா அவெற்மறவயல்லமாம் வசேமால்”

“ஓர்  ஆரமாய்ச்சிக்  கூடம்,  வெமான  சகமாளங்கமள  அளக்கும்  கருவி  ஒனறும்,  அறிஞர்

சடமாலமி அவெர்களின நட்சேத்திர அட்டவெமணயும் சவெண்டும்.”

“இனனும் சவெறு எனவனனன சவெண்டும்?”

“வமருகு  தீட்டிய  வவெண்கல  பூசகமாள  வெட்டம்;  அமதத்வதமாட்டுக்  வகமாண்டிருக்கும்

வெமளயம்; நட்சேத்திரம் பமார்க்கும் விளக்கு; இவெற்றுடன ஒரு நீர்க்கடிகமாரம்.”

“சேரி, இந்த ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்மத எந்த இடத்திசல மவெத்துக் வகமாளளப் சபமாகிறமாய்?”

“அறிவும்  சமனமமயும்  மிக்கவெசர!  பழங்கமாத்தில்  நிசேமாப்பூர்  நகமரச்  சுற்றிப்  பல

கமாவெல்  சகமாபுரங்கள  அமமக்கப்பட்டிருந்தன.  அவெற்றில்  பல  வீதிசயமாரங்களிசல

இனனும்  கவெனிப்பமாரற்று  நிற்கினறன.  ஆற்றங்கமரசயமாரத்திசல,  இடுகமாட்டின

ஓரத்திசல அம்மமாதிரியமான கமாவெல் சகமாபுரம் ஒனறு  இருக்கிறது.  அமதப்  பல இரவுகள

நமான  பயனபடுத்தியிருக்கிசறன.  அமதச்  சிறிது  பழுது  பமார்த்து  அதற்வகமாரு

பூட்டுஞ்சேமாவியும்  வகமாடுக்க சவெண்டுகிசறன.  சிலநல்ல  ஜமுக்கமாளங்களும்,

தமலயமணகளும்,  சீனத்துப் பட்டுத் திமரவயமானறு,  வவெளளித் தண்ணீர் குடம் ஒனறும்

வகமாடுக்கும்படி சகட்டுக் வகமாளகிசறன” எனறு உமமார் கூறினமான.

“வெல்லமாஹ!  வெமான  நூல்  ஆரமாய்ச்சிக்கு  இத்தமன  வபமாருளகள  சதமவெப்படுவெது

இல்மலசய.  இமவெவயல்லமாவெற்மறயும் உனக்குக் வகமாடுக்கிசறன.  ஆனமால்,  அதற்வகமாரு

கட்டுப்பமாடு  இருக்கிறது.  அது  எனனவவெனறமால்,  உனனுமடய  மமாலஸ்கமார்டு  சசேமாதிடம்

அர்த்தமற்றது எனறு யமாருக்குசம நீ வசேமால்லக்கூடமாது.

“நமான வசேமால்லவில்மல?”

“அப்படி யமாரும் சகட்டு நீ வசேமால்ல சவெண்டி நடந்து விட்டமால், அது கடவுளின அருள

வெமாக்கு எனறு வசேமால்லிக் வகமாளளலமாம்” எனறு டுனடுஷ் கூறினமான.

“அப்படிசய! நீங்கள வசேமால்கிறபடிசய வசேய்கிசறன” எனறு உமமார் மகிழ்ச்சி வபமாங்கக்

கூவினமான.
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“ஆமமாம்,  பட்டுத் திமரயும்,  வவெளளித் தண்ணிர்ப் பமாமனயும் சகட்டமாய்,  உணமவெப்

பற்றியும் சவெமலயமாட்கமளப் பற்றியும் சகட்கவில்மலசய.  சேரி!  இந்தமா இமத மவெத்துக்

வகமாள” எனறு பணம் அடங்கிய சிறுமபவயமானமறக் வகமாடுத்து, டுனடுமஷ உமமாருக்கமாக

இரண்டு சவெமலக்கமாரர்கள சசேர்த்துக் வகமாடுக்கும்படி கூறினமார்.

உண்மமயில்  உமமார்  தனமனப்  பற்றிச்  சிந்திக்கவில்மல.  பூப்  சபமாட்ட  அந்தப்

பணப்மபமய  ஒருமுமற  புரட்டிப்  பமார்த்தமான.  இதுவெமர  அவென  இவ்வெளவு  பணம்

கண்டதில்மல. அவெனுக்கு ஒரு விதமமான இனப உணர்வு வபருக்வகடுத்தது.

“அந்தக் சகமாபுரம் எனவெசேம் எப்வபமாழுது கிமடக்குவமனறு அறிந்து வகமாளளலமாமமா?”

எனறு உமமார் சகட்டமான.

நிசேமாம்  டுனடுமஷத்  திரும்பிப்  பமார்க்க,  “நமாமள  நடுப்பகல்  சநரத்துக்குள  எல்லமாம்

தயமார் வசேய்து விடுகிசறன” எனறமான.

அதிகமாரத்தில்  உளளவெர்கள  வசேய்யக்கூடிய  அதிசேய  வித்மதயின  தனமமமய  உமமார்

உணர்ந்து  வகமாண்டமான. “அருளமாளனமாகிய  அல்லமாவின  புகழ்  ஓங்குக!”  எனறு  கூவித்

தமலகுனிந்து  நிசேமாமம  வெணங்கிச்  சேலமாமிட்டு  விட்டு  உமமார்  வவெளிசய  கிளம்பினமான.

“பணப்  மபமய  மறந்து  விட்டமாசய!”  எனறு  டுனடுஷ்  குசுகுசுவவெனறு  கூறியதும்

திரும்பவும் சபமாய் அமதக் மகயில் எடுத்துக் வகமாண்டு கதவெருகிசல வசேனறதும் டுனடுஷ்

வசேமால்லிக் வகமாடுத்தபடி, மறுபடித் திரும்பி சேலமாம் வகமாடுத்துவிட்டு வவெளிசயறினமான.

டுனடுஷம் நிசேமாமும் மட்டும் தனிசய யிருந்தமார்கள.

“ஐயமா,  இவென  தங்கள  மகக்கருவியமாக  உபசயமாகப்  படுத்துவெதற்க்கு  சேரியமான  ஆள.

இந்த நிசேமாப்பூர் முழுவெதும் சதடினமாலும் இவெமனசபமால ஒருவென கிமடப்பது அபூர்வெம்.

அதிசேயமமான  அவெனுமடய  ஆற்றலும்,  விசித்திரமமானமுமறயில்  உண்மமமய  ஒப்புக்

வகமாளளும்  களங்கமற்ற மனப்பமானமமயும்,  வெமான  நூல் ஈடுபமாடுளள  அவென  சபமாக்கும்

நமக்கு மிக மிகப் பயன படக்கூடியன” எனறு டுனடுஷ் கூறினமான.

“அவெனுமடய இரகசியத்மத அறிந்து வகமாளளசவெ நமான விரும்பிசனன.  ஆவெனிடம்

எந்த  விதமமான  இரகசியசமமா,  அமத  மமறக்கக்கூடிய  தனமமசயமா  கிமடயமாது”  எனறு

அமமச்சேர் நிசேமாம் தம்முமடய சிந்தமனயின முடிமவெத் வதரிவித்தமார்.

“இரகசியமமா?  அப்படி  எதுவும்  அவெனிடம்  கிமடயமாது.  அவெனசபசும்  ஒவ்வவெமாரு

வசேமால்லும் உண்மம அவென வசேமால் ஒவ்வவெமானறும் உண்மமயின ஆதமாரங்கள!  அவெமன

உண்மமயின  அத்தமாட்சி,  எனசற  அமழக்கலமாம்.  அவெனுக்கு  ஒரு  சபரமாசிரியருமடய

உடுப்புக்கமள அணிவியுங்கள. வதய்வீக அருள வெமாய்த்தவெர் சபமால் நடந்துவகமாளளும்படி
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அவெனுக்குக்  கற்றுக்  வகமாடுங்கள.  அதிகம்  சபசேமாத  அமமதி  உமடயவெனமாக  நடந்து

வகமாளளும்படி  கூறுங்கள!  இந்தப்  பமாடங்கள  அமனத்திலும்  அவென  சதர்ச்சியமடந்த

பிறகு  சுல்தமான  மமாலிகமா  அவெர்களிடம்  அமழத்துச்  வசேனறு  “மமாலஸ்கமார்டு

சபமார்க்களத்தில் குறிவசேமால்லிக் கூடமார மடிப்பவெர் உமமார் இசதமா இருக்கிறமார். அல்லமாவின

அருட்வபருங்கருமணயினமால்,  யமான  அரும்பமாடுப்  பட்டுத்  சதடிக்  வகமாண்டு  வெந்த

வசேல்வெம்  இசதமா  இருக்கிறது”  எனறு  கூறுங்கள.  ஆடும்  அழகு  மங்மகயின,

பூவினும்வமல்லிய  வபமாற்பமாதங்களுக்குப்  சபமாடக்  கிமடத்த  வபமாருத்தமமான

மிதியடி சபமால  இவென  நமக்குக்  கிமடத்திருக்கிறமான”  எனறு  நிசேமாம் அவெர்களின  ஒற்றர்

தமலவெனமான தந்திரம் வெல்ல டுனடுஷ் வதளிவு படக் கூறினமான.

“இருந்தமாலும் அந்த இரகசியம்,  கண்ணுக்குத் வதரியமாத ஒரு சதவெமதயின அருளமாக

இருக்கலமாம். இது சபமானற மனிதர்களுக்கு யமாவும் வதரியும். ஆனமால் தங்களுக்கு எப்படி

அது வதரியவெருகிறது எனற விஷயம் மட்டும் வதரியமாமல் இருக்கும்” எனறமார் அமமச்சேர்

நிசேமாம்.

“உண்மம! உண்மம! சதவெமதகளும் அல்லமாவின ஆமணக்கு அடங்கியமவெதமாசன?”

“அவெனுமடய அற்புதச் வசேயலமான சசேமாதிடத்திற்கு சவெறு எந்தக் கமாரணமும் எனனமால்

கண்டுபிடிக்க முடியவில்மல” எனறு மீண்டும் நிசேமாம் அழுத்தந் திருத்தமமாகக் கூறினமார்.

“உண்மம! உண்மமயிலும் உண்மம” எனறு ஒத்துப் பமாடினமான டுனடுஷ். அவெனுக்கு

அற்புதச்  வசேயல்களில்  எந்த  விதமமான  நம்பிக்மகயும்  கிமடயமாது.  நடந்ததமாகச்

வசேமால்லப்படுகினற அற்புதச் வசேயல்கள அமனத்தும் வவெறும் கட்டுக் கமதகள எனபது

அவெனுமடய  முடிவு.  உமமார்  மீண்டும்  சசேமாதிடம்  கூறத்  வதமாடங்கி,  அந்தச்  சசேமாதிடமும்

பலிக்குமமானமால் எனன ஆகும் எனறு சிறிது சநரம் சிந்தித்தமான.  எனன ஆகும்?  ஒனறும்

ஆகமாது!  அவென  எனன  வசேமானனமாலும்  இனவனமாருமுமற  பலிக்கப்  சபமாவெசதயில்மல.

உமமார் கூட அப்படி எதுவும் பலிக்கமாது எனறு உறுதியமாகக் கூறிவிட்டமான. வகமாஞ்சே நஞ்சேம்

அற்புதச்  வசேயல்களில்  அமரகுமற  நம்பிக்மக  மவெத்திருக்கும்  நிசேமாம்  கூடப் பமாதியளவு

நம்பிக்மக  யற்றவெரமாகசவெயிருக்கிறமார்.  சசே!  சசே!  இந்த  மமாதிரியமான  விஷயங்களுக்கும்

அதிசேய  நம்பிக்மககளுக்கும்  நம்  சவெமலக்கும்  எந்தவிதமமான  வபமாருத்தமும்  இல்மல;

எனறு  டுனடுஷ்  தனக்குள  முடிவுகட்டிக்வகமாண்டமான.  தனக்கு  உளவு  கூறிய  அந்தப்

பிச்மசேக்கமாரமனயனுப்பி,  எச்சேரிப்பமாக  இருக்கக்  கூடியவெர்களமாகவும்,  நம்பிக்மகயமான

ஒற்றுச் வசேமால்லும் உளவெமாளிகளமாகவும், கணவென மமனவியமாக உளளவெர்களமாகவும் உளள

இரண்டு  சவெமலக்கமாரர்கமள,  உமமாரின  சகமாபுரத்தில்  சவெமல  வசேய்வெதற்கு

அமர்த்திவெரும்படி அனுப்பினமான.
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நிருற்றிசல, தன தண்ணிர்ப் பமாமனமய நிரப்பிக் வகமாண்டிருந்த யமாஸ்மியின கமாதிசல

ஓர் இனபகீதம் இமசேத்தது.  ஆம் உமமார் தன உளளத்தில் எழுந்த ஆர்வெத்மத அவெளிடம்

கூறிக் வகமாண்டிருந்தமான.

“என  இதயப்  பூவில்  வீற்றிருக்கும்  இனபமங்மகசய,  உனக்கு  இடமளிக்கக்  கூடிய

இடம் ஒனறு எனக்குக் கிமடத்து விட்டது. மதுவினும் இனிய உன உதடுகளுக்கு மதுவில்

ஊறிய  திரமாட்மசேப்  பழங்களும்,  பசிமயத்  தணிக்கப்  பலவிதமமான  உண்டிகளும்,

கிமடக்கும்! அமவெ மட்டுமல்ல, எனனருகிசலசய நீ எனறும் இருப்பமாய்!”

“அது பமாழமடந்த சகமாபுரம், ஆயிற்சற?” எனறமாள யமாஸ்மி.

“பமாழமடந்த  மண்டபமமானமாலும்  நீ  பக்கத்திசல  யிருந்தமால்,  பமாதி  வரமாட்டிதமான

கிமடக்கு வமனறமாலும் கூட, அரண்மமனச் சுல்தமாமனக் கமாட்டிலும் நமான அதிக இனபம்

அமடசவென” எனறமான உமமார்.
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15. உதட்சடமாரம் மதுசவெமாடசவெ உளம் நமாடும் கவி பமாடுசவென

டுனடுஷ் தன வெமாக்குறுதிமய நிமறசவெற்றி விட்டமான. ஆற்றங்கமரயில், புமதகுழிகள

நிமறந்த  அந்த  இடுகமாட்டின  அருகிசல  இருந்த  அந்தப்  பழங்கமாலத்துப்  பமாழமடந்த

சகமாபுரம் பழுது பமார்க்கப்பட்டது. உமமாரின மகயில் சேமாவி மறுநமாள மமாமல ஒப்பமடக்கப்

பட்டது. அதன பிறகும், பல நமாட்கள பழுதுபமார்க்கும் சவெமல வதமாடர்ந்து நமடவபற்றது.

தச்சு  சவெமலக்கமாரர்களும்  வகமாத்துசவெமலக்கமாரர்களும்,  சகமாபுரத்மத  அழகுறச்

வசேய்தமார்கள. சுவெர்களுக்வகல்லமாம் வவெளமளயடிக்கப்பட்டது. கீழ்த் தளத்தின தமரயிசல

ஒரு  வபரிய  மிதியிருப்பு  ஒனமற  விரிக்கும்படி  உமமார்  ஆமணயிட்டமான.  அந்தக்  கீழ்த்

தளம்தமான விருந்தினமர வெரசவெற்கப்படும் கூடமமாக உபசயமாகிக்கப்பட சவெண்டுவமனறு

திட்டமிட்டிருந்தமான! இரண்டமாவெது தளத்தில் மிக அழகமான தமர ரிப்பு ஒனமற விரிக்கச்

வசேய்தமான.  சீனத்து  வெண்ணப் பட்டுத்திமர  வயமானமற  அந்தக்  கூடத்தின  இமடயிசல

வதமாங்கவிட்டமான.  அதிசல பறக்கும் நமாகத்தின படம் நடுவில் வகமாடுக்கப்பட்டிருந்தது.

மினனி வயமாளிவிடும் தங்கச் சேரிமகக் கமரயுமடய அந்தப் பட்டுத் திமரயின பினனமாசல

அவெனுமடய  படுக்மகயும்  சிற்ப  சவெமலப்பமாட்டுடன  கூடிய,  சேந்தனக்  கட்மடயமால்

வசேய்யப்பட்ட  அலமமாரி  ஒனறும்  மவெக்கப்பட்டன.  அந்த  அலமமாரியிசல  அவெனுமடய

ஆமடகமளயும் பிற வபமாருளகமளயும் மவெத்துக் வகமாண்டமான.

மூனறமாவெது  தளத்தில்,  சில  சமமசேகளும்,  புறமாக்  கூடுகள  சபமானற  அமமப்புளள

அலமமாரிகளும்,  இருந்தன.  இந்தத் தளசம அவெனுமடய ஆரமாய்ச்சிக்கூடமமாக விளங்கும்.

சமமசேகளில்  சவெமலகள  நடக்கும்.  கூடுளள  அலமமாரியில்  மகவயழுத்துப்  படிகள

மவெக்கப்  வபறும்.  அவென  சகட்டிருந்த  கருவிகள  முழுவெதும்  வெந்து  சசேரவில்மல.

ஏவனனில்  அமவெ  நிசேமாப்பூரில்  கிமடக்கக்கூடிய  சேமாதமாரணக்  கருவிகள  அல்ல.  பமாக்தமாது

சதசேத்திலிருந்து  வெரவெமழக்க  ஏற்பமாடு  வசேய்திருப்பதமாக  டுனடுஷ்  கூறினமான.  நிசேமாம்

அல்முல்க்கின  அனபளிப்பமாக  ஏரமாளமமான  புத்தகங்கமள  டுனடுஷ்  வகமாண்டு

வெந்திருந்தமான; அமவெ யமாவும் அலமமாரிகளில் மவெக்கப்பட்டன.

ஆரமாய்ச்சி  வசேய்யசவெண்டும்  எனற  எண்ணசம  உமமாருக்கு  அப்வபமாழுது

ஏற்படவில்மல,  யமாருமில்லமாத  சபமாது  யமாஸ்மிமய  அமழத்து  வெந்து  அவெமள

ஆச்சேரியத்தமால்  திணறடிக்க  சவெண்டும்  எனற  எண்ணசம  எழுந்தது.  வபரும்பமாலும்

சகமாபுரத்து  வெமாசேல் கதமவெப் பூட்டிச்  சேமாவிமயக் மகயில் எடுத்துக் வகமாண்டு  நிசேமாப்பூர்க்

கமடத்  வதருக்கமளயும்  அங்கமாடிகமளயும்  சுற்றிவெந்தமான.  மகயிலிருந்த  வவெளளிக்

கமாசுகமளவயல்லமாம்  கமடகளிசல  அளளியளளிக்  வகமாடுத்தமான.  அதற்குப்  பதிலமாக,
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தனமன  மணம்புரிந்த  பிறகு,  யமாஸ்மி  உடுத்திக்  வகமாளவெதற்கமாகப்  பலவிதமமான

பட்டமாமடகமள  வெமாங்கினமான.  அவெளுக்கு  மிகவும்  பிடித்தமமான  துல்லியமமான

வவெண்பட்டுத்  துகில்கமள  ஏரமாளமமாக  வெமாங்கினமான.  சீனியில்  பதஞ்வசேய்யப்பட்ட

பழங்கள  அடங்கிய  பீங்கமான  சேமாடிகமள  வெமாங்கினமான.  மணங்கமழும்  புமக  எழுப்பும்

பலவிதப்  வபமாடிகமளயும்,  வதளிந்த  வெமானம்  சபமானற  நிறமுமடய  நீலமணிக்  கற்கள

அடங்கிய  வவெளளிப்  வபட்டிவயமானறும்  வெமாங்கினமான. கமடசியமாக  யமாஸ்மிமய

அமழத்து வெந்து இந்த வவெகுமதிகமளவயல்லமாம் கமாண்பித்த சபமாது, “ஆ!  எல்லமாம் மமாய

வித்மதயமாக இருக்கிறசத! இவ்வெளவும் எனக்கமா?” எனறு யமாஸ்மி பூரித்துப் சபமானமாள:

“அப்படியமானமால் நீ வபரிய மமாயக்கமாரிதமான. என இதயத்மதக் கவெர்ந்து விட்டமாசய!”

யமாஸ்மியின வமல்லிய கரங்கமளப் பிடித்து அவெற்றிசல அவெளுக்கமாக வெமாங்கிமவெத்த

வெமளயல்கமள  உமமார்  மமாட்டினமான.  தமரயில்  விரிக்கப்  பட்டிருந்த  அந்தப்  வபரிய

விரிப்மபயும், பட்டுப்படுதமாமவெயும் அதிசலயிருந்த பறக்கும் நமாகப்பமாம்மபயும் அகனறு

விரிந்த  தன  அழகிய  கண்களமால்  ஆச்சேரியத்துடன  யமாஸ்மி  பமார்த்துக்  வகமாண்டிருந்தமாள.

அவெளுமடய  அவிழ்த்துவிட்ட  கூந்தல் மமார்பிசல  புரண்டு  வகமாண்டிருந்தது.  உமமார்  தன

முரட்டுக் மககளமால்,  அந்த வமல்லிய கரிய வமனமமயமான கூந்தமல ஒதுக்கிவிட்டமான.

அப்படி  ஒதுக்கிவிடும்  சபமாது  அவெனுமடய  மகவிரல்கள  அவெள  கழுத்சதமாரத்திசல

நகர்ந்துவெர,  வதமாண்மடயிசல துடித்துக் வகமாண்டிருக்கும் நமாடிசயமாட்டத்மத யுணர்ந்தன.

திடுவமனறு  சதமானறிய  இந்த  இனபமமான  கமாட்சிகளின  பமாரத்மதத்  தமாங்க  முடியமாமல்

அவெளுமடய மனம் சவெதமனயமடவெது சபமால் இருந்தது.

கூடத்திசலயிருந்த  அத்தமன  புத்தகங்கமளயும்  பமார்த்துவிட்டு,  “இத்தமன

புத்தகங்களும் நீ படிக்கிற புத்தகங்களமா? நமான இல்லமாத சபமாது, இவெற்மறத்தமாம் படித்துக்

வகமாண்டிருப்பமாயமா?”  எனறு  சகட்டமாள.  அவெளுக்கு  அவெமனப்  பிரியும்  சபமாவதல்லமாம்

பயமமாக  இருந்தது.  அவெமனப்  பிரிந்திருக்கும்  சபமாது,  நீண்டு  சதமானறும்  கமாலமும்,

சிந்தமனயில்  மூழ்கி  அமமதியமான  சூழ்நிமலயில்  இருக்கும்  மனமும்,  எப்வபமாழுது

அவெசனமாடு எனறும் அருகில் இருக்கக்கூடிய கமாலம் வெருசமமா எனற ஏக்கமும் எல்லமாம்

சசேர்ந்து அவெமள அப்படிவயமாரு கமாலம் விமரவில் வெந்து விடுமமா எனறு சேற்று ஐயத்சதமாடு

நிமனக்கும்சபமாது அவெளுக்குப் பயமமாகசவெ யிருந்தது! தமான அவெனருகில் இல்லமாத சபமாது

அவென எனவனனன வசேய்கிறமான எனபமதயறிய அவெளுக்கு ஆவெலமாயிருந்தது. "அத்தமன

புத்தகங்களும்  படித்து  விடமுடியுமமா?  கவிமதகள  நிமறந்த  ஒரு  சிறு  புத்தகம்  மட்டும்

நமான படித்து முடித்திருக்கிசறன” எனறமான உமமார்.
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கவிமதகள  எனறதும்  யமாஸ்மிக்குப்  பமழய  கமாலத்துக்  கமாவியங்களும்  அவெற்றிசல

கவிஞ்ர்கள  பண்மடக்கமால  அரசேர்கமளப்  பற்றியும்,  குதிமரகமளப்  பற்றியும்

சபமார்கமளப் பற்றியும் பமாடி மவெத்திருப்பதமாகக் சகளவிப் பட்டது நிமனவுக்கு வெந்தது.

“அந்தக் கவிமதகளிசல கமாதமலப் பற்றி ஏதமாவெது இருக்கிறதமா?” எனறு சகட்டமாள.

“என  இதயத்தின  மூமலயிசல  இருக்கினற  ஒரு  சிறு  குண்டுமணி  அளவு

கமாதலுக்குக்கூட  அந்தப்  புத்தகத்திசலயுளள  கமாதல்  ஈடமாகமாது”  எனறு  கூறிய  உமமார்,

அவெமளத்  தன  முகத்துக்கு  சநரமாகத்  திருப்பி  அவெளுமடய  கண்களுக்குளசள,  தன

கண்கமளச்  வசேமாருகினமான,  அந்தக்  கமாட்சி  அவெளுக்கு  நிமனக்கும்  சபமாவதல்லமாம்

இனபசவெதமனமய யுண்டமாக்கிக் வகமாண்சடயிருந்தது.

“வவெட்கமமா யிருக்கிறது” எனறு கூறி விலகிக் வகமாண்டமாள!

“யமாஸ்மி!  சதமாழிமமார்களமால்  அழகு  வசேய்யப்பட்டிருக்கும்  பட்டத்து  ரமாணிமயக்

கமாட்டிலும் நீ அழகமாக இருக்கிறமாய்”

“அதுகூடப் புத்தகத்தில் இருக்கிறதமா?”

“இல்மல! என இதயப் புத்தகத்திசலதமான அப்படி எழுதியிருக்கிறது”

“சேரி! என இதயத்திசல எனன இருக்கிறது? வசேமால் பமார்க்கலமாம்?”

“உன இதயத்திலமா? இந்த உமமாரின சவெதமனகமளப் பற்றிச் சிறிதும் கவெமலப்படமாத,

அலட்சிய மனப்பமானமமயும் வகமாடுந்தனமமயும்தமான இருக்கினறன”

யமாஸ்மிக்கு  உமமாமரப்  பற்றி  நிமனத்துப்  பமார்க்கும்சபமாது  வபருமமயமாக  இருந்தது.

தன  கமாதலனுக்கு  உலகத்தில்  மற்ற  எவெருக்கும்  இல்லமாத  ஒரு  சபரமாற்றலும்,  அறிவும்

இருப்பமத எண்ணி  அவெள  வபருமமப்  பட்டமாள.  பண்மடக்கமாலத்து  ஞமானிகளின

அறிவும்  அவெர்களின  கவிமதகமளப்  படித்துப்  புரிந்து  வகமாளளும்  சேக்தியும்  அந்தக்

கவிமதகமளக் கமாட்டிலும் அதிக இனிமமயுளள இமசேயுடன அவெனசபசும் தனமமயும்

எண்ண  எண்ண  அவெளுக்குப்  வபருமமயமாக  இருந்தது.  பமாழமடந்து  கிடந்த  ஒரு

சகமாபுரத்மத  அவெளுக்கமாக  அவென  வசேமார்க்கமமாக  மமாற்றியமமத்து  விட்டமான.  ஆனமால்,

வபருமமக்குரிய  இந்த  எல்லமா  விஷயங்கமளக்  கமாட்டிலும்  அவென  சேமாதமாரண  உமமாரமாக,

அவெமளக்  கமாதலிக்கும்  உமமாரமாக  இருப்பதுதமான  அவெளுக்கு  அதிகமமான  வபருமமமயக்

வகமாடுத்தது.  மககமள  அகலமமாக  விரித்தபடி  அருகில்  இருந்த  சேமாய்மமான  நமாற்கமாலியில்

சேமாய்ந்து  உட்கமார்ந்தபடி,  அவெமனத்தன  கமடக்  கண்ணமால்  பமார்த்துக்  வகமாண்சட,

“உண்மமயமாகச் வசேமால்! நமான வகமாடுமமக்கமாரியமா? உனமன அலட்சிப் படுத்துகிசறனமா?”

எனறு சகட்டமாள.
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அவெள  பமார்மவெயமால்  உண்டமாகிய  மயக்கத்தில்  குடிகமாரமனப்  சபமால்,  அவெமளப்

பிடித்துக் வகமாண்டு அவெள சமல் சேமாய்ந்தமான உமமார்.

அந்தக்  கமாதல்  சகமாபுரத்துக்கு  ஏதமாவெது  வபயர்  மவெக்க  சவெண்டுவமனபது  மிக

முக்கியமமாக யமாஸ்மிக்குத் சதமானறியது. புமத குழிகளில் உளள ஆவிகவளல்லமாம் அந்தக்

சகமாபுரத்தில் வெந்து கூடுவெதமாக நிசேமாப்பூரிசல மக்கள சபசிக் வகமாண்டமார்கள. தன கமாதலன

அருகில்  இருக்கும்  சபமாது  எந்தவிதமமான  ஆவிகளுக்கும்  யமாஸ்மி  சுண்டு  விரல்

முமனயளவுகூடக் கவெமலப்பட்வில்மல பயப்படவுமில்மல.  அதற்கு ஏதமாவெது  வபயர்.

நல்ல வபமாருத்தமமான வபயர் மவெக்க சவெண்டுவமனபது அவெளுமடய ஆவெலமாக இருந்தது.

உமமார் ஒவ்வவெமாரு வபயரமாகச் வசேமால்லி வெந்தமான, அவெளுக்கு ஒனறுகூடப் பிடிக்கவில்மல.

“அருளின இருப்பிடம்”

“வசேமார்க்க மகமால்”

“சதவெமதயின முகமாம்”

இந்தப்  வபயர்கள  எதுவும்  யமாஸ்மிக்குப்  பிடிக்கவில்மல.  நல்லசதவெமதவயமானறு

அங்சக  இறங்கி  வெந்து, அவெர்களிமடயிசல  கமாதமல  உண்டமாக்கி  அருளபுரிந்தது  எனறு

யமாஸ்மி  நம்பினமாலும்கூட  அவெளுக்கு  இந்தப்  வபயர்கள  வபமாருத்தமமாகத்

சதமானறவில்மல.

“நீ  நட்சேத்திரங்களின  தனமமமய  ஆரமாய்ந்து  மற்றவெர்களின  விதிப்சபமாக்மக

அறிவெதற்குச் சசேமாதிடம் பமார்க்கத்தமாசன சபமாகிறமாய்! ஆமகயமால், இதற்கு “விண்மீன வீடு”

எனறு வபயர் மவெக்கலமாம்” எனறமாள யமாஸ்மி.

உமமார் உனனிப்பமாக அவெமளக் கவெனித்தபடி “நமான சசேமாதிடம் வசேமால்கிசறனமா?  யமார்

உனக்குச் வசேமானனமார்கள?” எனறு சகட்டமான.

“சுல்தமான மமாலிகமா அரசேமாட்சிக்கு வெருவெமார் எனறு சசேமாதிடம் வசேமானனது நீதமானமாசம?”

உனக்கு எல்லமாம் வதரியுமமாசம... நிசேமாப்பூர் வதருக்கள எல்லமாம், இந்த நமாவடல்லமாம் தமான

சபசிக்  வகமாளகிறமார்கள!”  எனறு  யமாஸ்மி  வசேமானனமாள.  ரமாஜமாக்களின  விதிமயக்கூட

அறியும்  ஆற்றல்  உளளவென  அவென  எனபதில்  யமாஸ்மிக்குப்  வபருமமயமாக  இருந்தது.

இந்தக்  சகமாபுரத்தில்  அவென  இடம்  பிடித்தது  கூட,  சசேமாதிடத்தின  மூலம்  மக்களின

தமலவிதிமய  அறிந்து  வகமாளவெதற்கமாகத்தமான  எனறும்  அவெள  எண்ணினமாள.  வெமானநூல்

ஆரமாய்ச்சி  வசேய்பவென  சசேமாதிடம்  கூறுவெதில்  சதர்ச்சி  வபறுவெமான  எனபது  அவெள

வகமாண்டிருந்த முடிவு ஆகும்.

“எனக்குத் வதரியும்! அதனமாவலனன?” எனறு சகட்டமான உமமார்.
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“அதனமால் எனனவெமா? அடுத்த மமாதத்திற்குளசள நட்சேத்திரங்கமள ஆரமாய்ச்சி வசேய்யும்

கருவிகள எல்லமாம் உனக்கு வெந்துவிடும். நீயும் சவெமல வதமாடங்கிவிடுவெமாய் பிறகு, பணம்

நிமறயக்கிமடக்கும்  கிமடத்தவுடன  என  தந்மதயிடம்  வெந்து  எனக்குளள  வபறுமதிப்

பணத்மதக்  வகமாடுத்துப்  வபண்  சகட்டமாய்,  அதனபிறகு  நமாம்  மணக்சகமாலத்தில்

சேமாட்சிகளின முனசன வீற்றிருப்சபமாம்!”

நிசேமாமிடம்  வெமாங்கிய  பணம்  முழுவெமதயும்  வபமாருளகள  வெமாங்குவெதில்

வசேலவெழித்துவிட்சடமாசம.  இல்லமாவிட்டமால்,  இப்வபமாழுசத  வபண்  சகட்டிருக்கலமாசம

எனற  எண்ணம்  எழுந்தது  உமமாருக்கு. “இந்தப்  வபண்ணின  வபறுமதி  எவ்வெளசவெமா?

அவ்வெளவு பணம் எனனமால் வகமாடுக்க முடியுசமமா முடியமாசதமா?”

“முட்டமாசள!  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களுமடய  வெமானநூல்  சேமாஸ்திரியிடம்,

பணத்துக்கமாகவெமா  சபரம்  சபசுவெமார்கள,  நீ  வெந்து  சகட்டமாசல  சபமாதும்.  நல்ல  சேம்பந்தம்

எனறு வகமாடுத்தமத வெமாங்கிக் வகமாண்டு திருமணம் வசேய்து வகமாடுப்பமார்கள.  அது நடக்க

சவெண்டும்.  எனனுமடய இந்த  வீட்டிசல நமான வெந்து  தங்கசவெண்டும்.  உனனுடசனசய

நமான  எப்வபமாழுதும்  இருக்கசவெண்டும்.  இது  நடக்கமாவிட்டமால்  எனனமால்  உயிர்வெமாழ

முடியமாது” எனறமாள யமாஸ்மி.

“அப்படியமானமால், இப்வபமாழுது முதசல இங்சகசய இருந்துவிடு”

“அது  எப்படி  முடியும்?  திருமணம்  வசேய்யமாமல்  ஒரு  வபண்மணயமடவெது

திருட்டுக்குச்  சேமமமாயிற்சற!  அவ்வெமாறு  வபண்மணக்  கடத்திவெருவெது  வபரும்

பமாவெமமாயிற்சற!  திருமணத்தின  மூலமமாகத்தமான  நீ  எனமன  உனனுடன  சசேர்த்துக்

வகமாளளசவெண்டும்.

அந்த நிமல வவெகுவிமரவில் வெரசவெண்டுவமனறு அளவெற்ற அருளமாளனும் அனபின

இருப்பிடமுமமான  அல்லமாவின  கருமணமய  நமாடித்தினமும்  சவெண்டித்வதமாழுது

வெருசவென.  இதுசவெ  என  இனபம்.  இமதத்தவிர  சவெறு  இனபம்  எதுவும்  எனக்குத்

சதமவெயில்மல!

மறுநமாள  யமாஸ்மி  வெரவில்மல  பச்மசேப்  புல்வவெளியும்,  கல்லமறகளின  சமல்

பூத்திருந்த  கமாட்டுமலர்ச்  வசேடிகளும் கமாமலக்  கதிரவென ஒளியில் அழகுடன விளங்கின.

உளளத்தில்  அமமதியில்லமாமல்,  மகயில்  கவிமதகள  அடங்கிய  புத்தகம்  ஒனமற

எடுத்துப்படிக்க முயற்சித்தமான.

பச்மசேப்  புல்வவெளியிசல  பூத்தமலர்ச்  வசேடிகமளப்சபமால,  புத்தகத்திசல  நமானகு

நமானகு வெரிகளமாகக் கமாட்சி தந்த அந்தக் கவிமதகள சதமானறின. ஒரு வவெளமளத் தமாளிசல,

அவென உளளத்திசலயிருந்து புறப்பட்ட கீழ்க்கண்ட வெரிகமள அவென எழுதினமான.

87



இளசவெனில்  ஒளிமமாயசம

இனபப்புயல்  வவெளிமீசல.

விமளயமாடும்  திரு நமாளிசல

விமழசவெமா  வடன  மனசமமாகினி.

உளம் நமாடும்  கவி  பமாடுசவென

உதட்சடமாரம்  மது  சவெமாடசவெ.

இளந்  வதய்வெ  அருள  யமாதுதமான

எனனினப  உலகமாகுசம!

அனபுக்குரிய  யமாஸ்மிமயப்  பற்றி  அவென  இதயத்தின  அடித்தளத்திசலயிருந்து

கிளம்பிய இந்தப் பமாடமல அவெள படித்தமால் எத்தமன மகிழ்ச்சியமடவெமாள!  அவெமளப்

பற்றிசய அவெளுக்கமாகசவெ பமாடப்பட்ட இந்தக் கவிமத சேமாதமாரணமமானதுதமான.

கமாதமலப்பற்றிய அழகு வெருணமன யமாதும் அவென எழுதிவிடவில்மல. அவெனுமடய

எண்ணத்தில்  எழுந்த  கருத்மதத்தமான  நமானகு  அடிகளமாக  எழுதி  மவெத்திருந்தமான.

இருந்தமாலும் யமாஸ்மிக்கு எவ்வெளவு வபருமமயமாக இருக்கும்,  அடுத்த நமாளவெரும்சபமாது

அவெளிடம் கமாண்பிக்க சவெண்டுவமனறு இருந்தமான.

ஆனமால், யமாஸ்மி, அடுத்த நமாளும் வெரவில்மல; அதற்கடுத்த நமாளும் வெரவில்மல!
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16. எங்கு சபமானமாசள எனனுயிர்க் கமாதலி!

வதமாடர்ந்து  யமாஸ்மி  வெரமாமல்  சபமாகவும்  பித்துப்  பிடித்தவென  சபமாலமானமான  உமமார்.

நீருற்றுக்குப்  பக்கத்திசல  சபமாய்  வநடுசநரம்  கமாத்திருப்பமான.  அவெள  தண்ணிர்  எடுக்க

வெருவெசதயில்மல.  வதமாழுமக  சநரத்திசல  மசூதிப்பக்கம்  சபமாய்,  வெமாசேலின  உட்புறத்து

ஓரத்திசல நினறு வகமாண்டு, வபண்கள சபமாகும் திமசேயிசல ஆரமாய்ந்து வகமாண்டிருப்பமான.

ஒனறும்  பயனபடவில்மல. பிற்பகல்  சநரத்திசல,  ஒருசவெமள  அவெள  தனமனத்சதடி

விண்மீன வீட்டுக்கு வெந்திருக்கக்கூடும் எனறு அவெசேர அவெசேரமமாகக் சகமாபுரத்மத சநமாக்கி

ஓடி  விடுவெமான.  அமறகளில்  யமாருசம  இருக்க  மமாட்டமார்கள.  அவெள  ஏன  வெரவில்மல?

சநமாயமாகப்  படுத்து  விட்டமாசளமா?  சநமாயமாக  இருந்தமால்  தகவெல்  வசேமால்லி  விடலமாசம!

தகவெல்  வசேமால்லக்கூடிய  அளவுக்கு  சமல்  சநமாய்  வெமாட்டுகிறசதமா  எனனசவெமா?

சசேதியறிந்துவெரச்  வசேமால்வெதற்கும்  ஆள  இல்மல.  சவெமலக்கு  ஆளமவெத்துக்

வகமாளளும்படி  டுனடுஷ்  வசேமானனசபமாது  மறுத்துவிட்டது  எவ்வெளவு  வகடுதல்

ஆகிவிட்டது எனறு சதமானறியது. யமாரமாவெது வபண்கள இருந்தமாலும் புத்தகக் கமடக்கமாரர்

வீட்டுக்குப் சபமாய் விசேமாரித்துக் வகமாண்டுவெரசே வசேமால்லலமாம். அப்படியமாரும் கிமடயமாது!

இவ்வெமாறு  குழம்பியபடி,  மசூதிமய  சநமாக்கிக்  கமடத்வதரு  வெழியமாகப்  சபமாய்க்

வகமாண்டிருந்தசபமாது,  அம்மமத் தழும்புடன கூடிய பழக்கமமான ஒரு முகத்மதப் பமார்க்க

சநர்ந்தது.

சிறிது  சயமாசித்துப்  பமார்த்ததும்,  புத்தகக்கமட  வீதியில்  தனமனத்  வதமாடர்ந்து

உளவெறிந்த  பிச்மசேக்கமாரன  அவென  எனபது  நிமனவுக்கு  வெந்ததது.  அவெசனமா,  உமமாமரக்

கண்டவுடன,  ஒளிந்து  வகமாளவெதற்கமாக  விமரந்து  நடக்கத்  வதமாடங்கிவிட்டமான

கவெனிக்கமாதவென சபமால.

உமமார் விமரந்து வசேனறு, அவெனுமடய சதமாமளயழுத்திப் பிடித்துக் வகமாண்டமான.

“நீருற்றுக்குப் பக்கத்திசல எனனுடன வெந்து சபசிக் வகமாண்டிருப்பமாசள;  அவெமள நீ

பமார்த்தமாயமா?” எனறு ஆவெசலமாடு சகட்டமான, உமமார்.

உமமாமர  உற்று  விழித்துக்  வகமாண்சட,  “அவெமள  நமான  பமார்க்கவில்மலசய!  அவெள

இங்சக இல்மலசய சபமாய்விட்டமாசள!” எனறு விட்டுவிட்டுச் வசேமானனமான.

“சபமாய்  விட்டமாளமா?  எங்சக?”  எனறு  உமமாரின  சகளவியிசலயிருந்த  ஆவெமலயும்

அவெசேரத்மதயும்  அந்தப்  பிச்மசேக்கமாரன  கவெனித்தமான,  யமாருமடய  முகத்மதயும்

பமார்த்தவுடன  அவெர்களுமடய  மனவியல்மப  எளிதமாக  அறிந்து வகமாளளக்கூடிய  அந்தப்
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பிச்மசேக்கமாரன,  உமமாரிடமிருந்து  நனறமாகப்  பணம்  கறக்கலமாம்  எனறு  வதரிந்து

வகமாண்டமான.

“நமான சகளவிப்பட்ட விஷயமிருக்கிறசத.  அமதச் வசேமால்லத்தமடயில்மல,  ஆனமால்,

மூனறு நமாளமாகப் பட்டினி கிடக்கிசறன,  பசி வபமாறுக்க முடியவில்மல” எனறு இழுத்த

மமாதிரியமாகப் சபசினமான.  இயந்திரம் சபமால உமமாரின மககள தன மடிமயத்  துழமாவின,

தன  மடியில்  ஒரு  வசேப்பு  நமாணயங்கூட  இல்மலவயனபமத  உணர்ந்து  வகமாண்டமான.

பிச்மசேக்கமாரமனத் தனமனத் வதமாடர்ந்து வெரும்படி கூறிச் மசேமக கமாண்பித்துவிட்டு தமான

சிறுவெயது முதல் அறிந்து மவெத்திருந்த ஒரு வெட்டிக் கமடக்கமாரனிடம் வசேனறமான. கிசரக்க

நமாணயங்களும்,  பமாக்தமாது  நமாணயங்களும்,  வெட்டமும்  சேதுரமுமமான  பல  சதசேத்து

நமாணயங்களும் அவெனிடம் இருந்தன.

“ஒருமமாதத் தவெமணயில் எனக்கு ஒரு வபமான சவெண்டும்” எனறமான உமமார்.

“ஒரு  மமாதத்துக்கு  ஒரு  வவெளளிவெட்டி  வகமாடுக்க  சவெண்டும்.  வதரியுமமா?.  இது

வெட்டிக்கமடக்கமாரனின வெமாடிக்மகப் சபச்சு.

“சபச்மசே நிறுத்து,  பணத்மதச் சீக்கிரம் வகமாடு” எனறு ஒரு வபமானமனச் சேட்வடனறு

வெமாங்கிப் பிச்மசேக்கமாரன மகயில் வகமாடுத்து,  உனக்கு எனன வதரியும்?  வசேமால்!  வசேமால்வெது

உண்மமயமாக  இருக்க  சவெண்டும்!  வதரிகிறதமா?”  எனறு  பிச்மசேக்கமாரமன  வவெளியில்

இழுத்துக் வகமாண்டுவெந்சத சகட்டமான.

“நமான வபமாய் வசேமானனமால் என தமலயில் இடிவிழட்டும்! மூனறு நமானகு நமாட்களுக்கு

முனனமாசல அந்தப்வபண்,  அந்தப்புரத்தில் இருக்கமாமல் வவெளிசய சபமாய்ச் சுற்றுவெமதக்

கண்டித்து வீட்டில் உளளவெர்கள அவெமள அடித்திருக்கிறமார்கள.  இப்படித்தமான தண்ணிர்

எடுக்க  வெந்த  வபண்கள  சபசிக்  வகமாண்டமார்கள.  அவெளுமடய  சிற்றப்பனதமான  அந்த

வீட்டில்  அதிகமாரத்தில்  வபரியவென.  அவெனுக்குக்  சகமாபம்  அதிகம்!  அவெள  அடிபட்ட

மறுநமாள  அப்துல்மசேத்  எனற  துணி  வியமாபமாரியிடமிருந்து  வபண்சகட்டு  ஆளவெந்தது.

பிறகு,  சிற்றப்பன  அப்துல்  மசேதுக்கும்,  சேமாட்சிகளுக்கும்,  சேமாதிக்கும் ஆள  அனுப்பி

வெரவெமழத்தமான.  எல்சலமாரும்  வீட்டுக்குள  நுமழவெமத  என  கண்களமால்  பமார்த்சதன.

நண்பர்களும்  சுற்றத்தமார்களும்  கூடினமார்கள.  திருமண  விருந்துச்  சேமாப்பமாடும்  இனிய

சேர்பத்தும் எல்சலமாருக்கும் வெழங்கினமார்கள. எனக்கும் கூடக்வகமாஞ்சேம் கிமடத்தது”

உமமாருக்சகமா,  ஆத்திரம்  ஆத்திரமமாக  வெந்தது.  “சேரி,  அவெள  எனன  ஆனமாள?”  எனறு

சகட்டமான.

“சவெமலக்கமாரர்கள  சபசிக்  வகமாண்டமார்கள.  அந்தப்வபண்  இரவு  முழுவெதும்  அழுது

வகமாண்டிருந்தமாளமாம்.  எங்சகசயமா  வவெளியிலிருந்து  அவெமள  இரண்டுசபர்  பிடித்துக்
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வகமாண்டு  வெந்தமார்களமாம்.  எங்சகயும்  ஓடிப்சபமாக  முயற்சித்திருப்பமாள.

பிடிபட்டுவிட்டமாள.  எப்படிசயமா,  அப்துல்மசேத் எனற துணி வியமாபமாரி அவெள அழமகக்

சகளவிப்பட்டு,  நல்லவிமல  வகமாடுத்திருக்கிறமான.  அவெனுக்வகனன,  எத்தமனசயமா

கூடமாரங்களுக்கும்,  குதிமரகளுக்கும்  அதிபதி!”  எனறு  சபசிக்  வகமாண்டிருந்த

பிச்மசேக்கமாரன நிறுத்திவிட்டுத் தன கண்கமள ஓடவிட்டமான. ஏவனனில் உமமார் ஓடினமான.

குருடமனப்  சபமாலக்  கூட்டத்திசல  இடித்துக்வகமாண்டு  தட்டுத்  தடுமமாறி  ஓடிக்

வகமாண்டிருந்தமான  உமமார்.  பித்து  பிடித்தவென  சபமால்  ஓடிய  அவெமனப்  பமார்ப்பமத

நிறுத்திவிட்டுத் தனமகயில் இருந்த தங்க நமாணயத்மதத் தடவிப் பமார்த்துக் வகமாண்டமான

பிச்மசேக்கமாரன.  பக்கத்தில்  இருந்த  ஒரு  கல்லில்  உரசிப்பமார்த்து,  நல்ல  மமாற்று  எனறு

திருப்திப்பட்டுக் வகமாண்டமான.

மூனறு  நமாமளக்கு  முனனமால்,  யமாஸ்மி  உமமாமரப்சபமாய்ச்  சேந்திப்பமதப்பற்றி

அவெளுமடய  சிற்றப்பனிடம்  சகமாள  வசேமால்லியதற்கமாகக்  கிமடத்த  வவெளளி

நமாணயங்களுடன  வபமானமனயும்  சசேர்த்து  மவெத்துக்  வகமாண்டமான,  அந்த  அம்மமத்

தழும்பு மூஞ்சிப் பிச்மசேக்கமாரன. உமமார்,  அப்துல்மசேத் இவெர்கள இருவெரிடம் கறப்பமதக்

கமாட்டிலும் அந்தச் சிற்றப்பனிடம்,  அதிகப் பணம் கறப்பது எளிது எனறு பிச்மசேக்கமாரன

முதலில் எண்ணியிருந்தமான.  ஆனமால்,  உமமார் தங்க நமாணயமமாகசவெ வகமாடுத்ததும் அவென

புத்தியில்  வகமாஞ்சேம்  சேபலமுண்டமாகியது.  சநசர  வெட்டிக்கமடக்கமாரனிடம்  வசேனறு,

“வதருவிசல  சுற்றித்திரியும்  அந்த  அனமாமதப்  பயலுக்கு  நம்பிப்பணம் வகமாடுத்தமாசய!

எனன பிடித்து மவெத்துக் வகமாண்டு வகமாடுத்தமாய், முட்டமாள” எனறமான.

“  சடய்  திருட்டுப்பயசல,  உளசளவெரமாசத !  பிச்மசேக்கமாரப்பயல்  நீ  அவெமன

அனமாமதவயனகிறமாசயமா!  அவென  யமார்  வதரியுமமா?  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களின

அபிமமானத்மதப் வபற்றவென!” எனறமான.

இமதக்சகட்ட பிச்மசேக்கமாரனுக்கு,  யமாசரமா தன சேமதமய வவெட்டிவயடுப்பது சபமால்

சவெதமனயமாக  இருந்தது.  இந்த  விஷயம் மட்டும்  முதலிசலசய  வதரிந்திருந்தமால்,  இந்த

இரகசியத்மத அந்தப் வபண் வீட்டிசல வசேமால்லமாமசலசய, வசேமால்லப் சபமாவெதமாகப் பணம்

கறந்திருக்கலமாசம!  முதலில்  வதரியமாமல்  சபமாய்விட்டசத!”  எனறு  கவெமலயில்

மூழ்கினமான.

உமமாருக்கு  ஆத்திரம்  ஆத்திரமமாகவெந்தது.  எல்லமா  விஷயங்கமளயும்

அமரகுமறயமாகசவெ பமார்த்தமான அமரகுமறயமாகசவெ வதரிந்து வகமாண்டமான.  எப்படிசயமா,

வதருவீதிக்கு  வெந்து,  நீருற்றின  அருகிசலயுளள  யமாஸ்மியின  வீட்டுக்குச்வசேனறு,

அவெளுமடய சிற்றப்பமனப் பமார்க்க சவெண்டுவமனறு கூறினமான.  ஒரு மமாதிரியமான ஆள
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உளசளயிருந்து  வெந்தமான.  எதற்கமாக  வெந்தமான  எனறு  வதரிந்து  வகமாண்டதும்  எரிந்து

விழுந்தமான.  இமரந்து  கத்தினமான.  “திமரக்குப்  பினனமால்  இருக்கும்  ஒரு  வபண்மணப்

பற்றிக் சகட்கிறமாசய!  உனக்குப் பித்துப்பிடித்து விட்டதமா?  முட்டமாசள!  வபயர் வசேமால்லி

எங்களவீட்டுப் வபண்மண நீ எப்படி அமழக்கலமாம்?  அவெர்கள எனன ஆடுமமாடுகளமா?”

எனறு பலப்பல சகளவிகமளக் சகட்டுக் வகமாண்சட வபரும் சேத்தமிட்டமான. யமாஸ்மியின

தகப்பனும்,  புத்தகக்  குவியலின  மத்தியிலிருந்து  எழுந்து  வவெளிசய  வெந்தமான.  கண்

வதரியமாமல்  முகம்  வவெளுத்து,  முதுமமயமடந்து  கமாணப்பட்ட  அவென  எதுவும்

சபசேவில்மல.

“அந்த  வவெட்கங்வகட்ட  திருட்டுப்பயமல  எச்சேரித்து  அனுப்பு!  திருட்டுப்பயல்!

இங்சகசய ஓடிவெந்து விட்டமாசன!  அவெமனத் தூண்களில் கட்டியடி!  கமால் மணிக்கட்மட

வபயர்த்வதடு” எனறு உளசளயிருந்து ஒரு வபண்குரல் ஆமணயிட்டது. ஆனமால்,  பித்துப்

பிடித்தவெமனப்  சபமால்  இருந்த  உமமார்  மீது  மகமவெக்கக்கூடிய  வதம்பு,  மதரியம்  அந்த

வீட்டிசலயிருந்த  ஆண்களில்  யமாருக்கும்  உண்டமாகவில்மல.  வபண்கள  மட்டும்

வெமாயினமால்  கண்டபடி  ஏசினமார்கள.  கமடசியமாக  உமமார்,  தமானமாகசவெ  அந்த  ஏச்சுக்கமளத்

தமாங்க முடியமாமசலமா எனனசவெமா, அந்த விட்டு வெமாசேமலவிட்டு வவெளிசயறினமான.

எங்வகங்சகமா  சுற்றிவிட்டு  வநடு  சநரத்திற்குப்  பிறகு,  இரத்தினக்கமட  ஒனறிசல

நீலக்கற்கமள ஆரமாய்ந்து விமலசபசிக் வகமாண்டிருந்த டுண்டுஷ் உருவெத்மதக் கண்டமான

உமமார்.  தன  ஆத்திரத்மத  அடக்கிக்  வகமாண்டு  டுண்டுஷ்  இருந்த  இடத்திற்கு  வெந்தமான.

தனனுமடய  கமதமயயும்  தன  மனமுமடந்த  நிமலமயயும்  உமடந்த  வசேமாற்களமால்

அவெனிடம் வதரிவித்தமான. நீலக்கல்மல ஆரமாய்பவென சபமாலத் சதமானறினமாலும், டுண்டுஷ்

விஷயத்மத  ஊனறிக்  கவெனித்தமான.  அந்தப்வபண்  சேமாதமாரணப்  பமாடகியமாகசவெமா,

அடிமமயமாகசவெமா  இருந்திருந்தமால்,  தன  அதிகமாரம்,  சூழ்ச்சி  வயல்லமாவெற்மறயும்

பயனபடுத்தி அவெமளத் தூக்கிக் வகமாண்டுவெந்து உமமாரிடம் ஒப்பமடத்து விடுவெமான.

ஆனமால்  அவெசளமா  இஸ்லமாமியன  ஒருவென  வீட்டின  அந்தப்புரத்தில்  வெசிப்பவெள!

அவெள  தன  கணவெனுமடய  வசேமாத்து!  திமரக்குப்  பினனமாசல  இருக்கும்  முக்கமாட்டுப்

வபண்கள விஷயத்திசல தமலயிடுவெவதனபது நிசேமாம் அவெர்களுக்சக பிடிக்கமாத விஷயம்!

வபண்கமளத்  திமரக்குப்  பினனமால்  மவெத்துப்  பமாதுகமாப்பது  இஸ்லமாமிய  மதச்சேட்டம்.

அந்தச்  சேட்டத்மத  வவெளிப்பமடயமாக  எதிர்ப்பவதனபது  யமாரும்  கனவில்  கூடக்கமாண

முடியமாத  விஷயம்!  அதுவும்  தவிர,  யமாஸ்மி  உமமாமரத்  தன  அனபுத்  தமளயிசல  சிக்க

மவெத்திருக்கிறமாள.  தன  ஆதரவில்  வெமாழும்  உமமார்  ஒரு  வபண்ணுக்கு  ஆட்பட்டு

நடப்பமதயும்  டுண்டுஷ்  விரும்பவில்மல!  பல  வபண்கசளமாடு,  அவென  வதமாடர்பு

வகமாண்டிருந்தமாலும்கூட  அதனமால்  வகடுதல்  இல்மல.  சமற்வகமாண்டு  அவெர்கமள
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ஒற்றர்களமாகவும் வெசேப்படுத்திக் வகமாண்டு பலன வபறலமாம். ஆனமால், யமாஸ்மி சபமானற ஓர்

இளம்வபண், முற்றிலும் கமாதல் வெசேப்பட்ட ஒரு வபண் எப்சபமாதும் தன சநமாக்கங்களுக்கு

ஆபத்தமானவெளமாக  இருப்பமாள.  ஆகசவெ  அவெளுமடய  வதமாடர்பு  உமமாருக்கு  இருப்பது

எனபது தனமனப் வபமாறுத்தமட்டில் கூடமாத ஒரு கமாரியசம! இத்தமன விஷயங்கமளயும்

எண்ணித்  வதளிந்து  வகமாண்ட  டுண்டுஷ்,  அவெள  விஷயத்தில்  தமான  தமலயிடக்

கூடமாவதனற  முடிவுடன  ஆதரவெமான,  இரக்கத்துடன  கூடிய  வதமானியில்,  ஆறுதல்  கூறத்

வதமாடங்கினமான.

“ஆ!  அப்படியமா  சநர்ந்துவிட்டது.  எனக்கு  மட்டும்,  வகமாஞ்சே  நமாட்கள  முனபமாகசவெ

இந்த  விஷயம்  வதரிந்திருந்தமால்,  உனக்சக  திருமணம்  வசேய்து  முடித்து  விட்டிருப்சபன.

சேமாட்சிகள  எதிரில்  நடந்து  முடிந்துவிட்ட  இந்தத்  திருமணத்தமால்,  உனனுமடய  கமாதலி

இரும்புச்  சேங்கிலியில்  கட்டப்பட்டவெள  சபமால்  ஆகிவிட்டமாள.  இனி  யமாரமால்  எனன

வசேய்யமுடியும்  ஏதமாவெது  வசேய்யமுடியுமமா?  எனறு  சயமாசித்துப்  பமார்க்கலமாம்!”  எனறமான

டுண்டுஷ்.

“ஆனமால்,  அவெள  எங்சகயிருக்கிறமாள  எனறு  வதரிந்து  வகமாளள  சவெண்டும்.  அது

உங்களமால் முடியமாத கமாரியமல்ல,  அடுத்த மமாதத்தில் நமான அவெமளப் வபண் சகட்பதமாக

இருந்சதன.”

“உம் விதி அப்படி! அமத யமாரமால் மமாற்ற முடியும்!”

“எங்சகயிருக்கிறமாள  எனறு  மட்டும்  கண்டு  வசேமால்லுங்கள.  நமான  அவெமளப்பமார்க்க

சவெண்டும்.”

“அது  சேரி,  உடசன  இனறு  இரசவெ  அங்கமாடிக்  கட்டிடங்களுக்கு  எனஆட்கமள

அனுப்புகிசறன. நமாமளப் வபமாழுதுக்குள அவெர்கள அவெள இருப்பிடத்மதக் கண்டுவெந்து

வசேமால்லி விடுவெமார்கள. அதுவெமரயில் நீ எனகூடசவெ இரு” எனறமான டுண்டுஷ்.

அடுத்த  நமாட்கமாமலயில்  டுண்டுஷ்  அனுப்பிய  ஆட்கள  திரும்பி  வெந்தமார்கள.  துணி

வியமாபமாரி  அப்துல்மசேத்  எனபவென  நிசேமாப்பூரில்  தற்வபமாழுது  இல்மல  எனறும்,

தனனுமடய  புது  மமனவிமயயும்  சவெமலக்கமாரர்கமளயும்  அமழத்துக்  வகமாண்டு

நகமரவிட்டு  வவெளிசயறி  விட்டமாவனனறும்  ஆனமால்,  எந்த  ஊருக்கு  எந்தத்திமசேயில்

சபமானமாவனனபது வதரிந்து வகமாளள முடியவில்மலவயனறும் கூறினமார்கள.  தினந்தினம்

ஆயிரக்கணக்கமான வியமாபமாரிகள வெருவெதும் சபமாவெதுமமாக இருக்கிறமார்கள. நகரில் இருந்து

வவெளியூர்  வசேல்லும் பமாமதகளும்  எத்தமனசயமா  இருக்கினறன.  அதனமால்,  அந்த  ஒரு

வியமாபமாரி  வவெளிசயறிய  விவெரத்மதக்  கண்டுபிடிக்க  முடியவில்மல  எனறு  அவெர்கள

கூறினமார்கள. இருப்பினும் ஒவ்வவெமாரு பமாமதமயயும் கவெனித்துத் தகவெல் வதரிவிப்பதமாக
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உறுதி  கூறினமார்கள  அவெர்கள  கூறிய  விதத்திலிருந்து,  அந்த  வியமாபமாரி  திரும்பவும்

எப்வபமாழுதமாவெது வியமாபமார நிமித்தம் நிசேமாப்பூர் வெரசநரிடக் கூடுவமனறும் அப்வபமாழுது

கண்டுபிடித்து விடலமாவமனறும் சதமானறியது!

இந்த  விவெரங்களமால்  உமமார்  மனஅமமதி  வபற்று  விடுவெமாவனனறு  டுனடுஷ்

எண்ணியிருந்தமான.  ஆனமால்,  அவென  எண்ணியது  தவெறமாகிவிட்டது.  உமமார்  தனனுமடய

பமழய பழுப்பு நிறசமலமாமடயுடன அங்கமாடிப் பக்கமமாகப் சபமானமான. அங்சகயுளள பல

கட்டடங்களிலும்  உளள  வியமாபமாரிகளுடனும்,  ஒட்டகக்கமாரர்களுடனும்  சபசிக்

வகமாண்டிருந்தமான.  பிறகு ஆசள நகரத்மத விட்டு மமறந்துவிட்டமான.  டுனடுவினுமடய

வெல்லமமயும்  திறமமயும்மிக்க  ஒற்றர்களமால்  உமமாமரக்  கண்டுபிடிக்க  முடியவில்மல.

முதல்நமாள  அப்துல்மசேயித்  எனற  வியமாபமாரிமயத்  சதடியமதக்  கமாட்டிலும்  அதிக

அக்கமறசயமாடு உமமாமரத் சதடினமார்கள. பயனதமான ஏற்படவில்மல.

உமமார்  ஒட்டகக்கமாரர்களுடன  கிளம்பிப்சபமாய்  எங்வகங்சகமா  அமலந்து

வகமாண்டிருந்தமான.  நல்ல  தூக்கம்  வெந்து  கண்மணச்  சுழற்றும்  அதிகமாமல  சவெமளயிசல

எழுந்திருப்பதும்,  ஒட்டகக்கமாரர்கள  தங்கும்  கூடமாரங்களிலும்,  வியமாபமாரிகள  தங்கும்

சேத்திரங்களிலும்  நுமழந்து  நுமழந்து  வவெளிவெருவெதும்,  கண்வணதிரில்  சதமானறிய

மனிதர்கமளவயல்லமாம்.  மீஷிட் நகமரச்சசேர்ந்த அப்துல்மசேத் எனற துணிவியமாபமாரிமயச்

சேந்தித்ததுண்டமா  எனறு  விசேமாரிப்பதும்  இப்படியமாக  ஒசர  வவெறியமாக  ஊர்  ஊரமாகப்

பமாமலவெனம்  பமாமலவெனமமாக  எங்கும்  சதடிக்  வகமாண்டிருந்தமான.  சேந்மதயிமரச்சேலின

ஊசடயும்,  புழுதிபடிந்த  பமாமதகளிலும்,  தனனுமடய  சகளவிகமளத்  துமணயமாகக்

வகமாண்டு அமலந்து வகமாண்டிருந்தமான.

கமாய்ச்சேலமால்  உடல்  கமாய்ந்து  வகமாண்டிருக்கும்  சநரத்திலும்,  உளளத்தின  கமாய்ச்சேல்

அதிகமமாக  உந்தித்தளள  மீஷித்  நகரத்தின தங்கும் விடுதிகமளயும்,  யமாத்திரிகர்களகூடும்

புண்ணியத்  தலங்கமளயும்  சதடிச்  வசேனறமான.  வசேப்ஸிவெமார்  நகரில்  உளள கற்றூண்

அடியிலும்,  பூஸ்தமான  நகரத்து  ஒட்டக  நிமலயத்திலும் வநடுசநரம் உட்கமார்ந்திருந்தமான.

ஒருமுமற  அப்துல்மசேத்  எனற  ஒரு  வெணிகமனப்  பினவதமாடர்ந்து  வெடமமலத்

வதமாடர்வெமரயிலும்  வசேனறு,  கமடசியமாக  அவென  சபமாகமாத  சேந்மதயிசல  பமழய

துணிவிற்கினற ஒரு கந்தல் வியமாபமாரி எனபமதத் வதரிந்து வகமாண்டமான.

இமடவிடமாத  அவெனுமடய  உடல்சவெதமன  அவெமன  ஓரிடத்தில்  கூடத்துங்க

முடியமாமல் வசேய்தது. சுமமகளுடன நீண்டதுரம் சபமாகும் ஒட்டகங்களுடன கூடவிமரந்து

ஓடும்சபமாது,  அவெனுக்கு  உடல்  சவெதமன  குமறவெமாகத்  சதமானறியது.  “யமாஸ்மி  எனன

சவெதமனப்படுவெமாசளமா?  ஓர்  அடிமமமயப்சபமால  விற்கப்பட்டு,  ஓர்  அடிமமமயப்

சபமாலசவெ  அமழத்துச்  வசேல்லப்பட்டிருக்கும்  அவெளுமடய  உளளம்  எவ்வெளவு
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துனபத்தில் உழனறு  வகமாண்டிருக்கும்?  அனமறக்கு அடித்த  அடியில் அவெள  எவ்வெளவு

துடித்துப்  சபமாயிருப்பமாள.  இப்வபமாழுது  எந்த  இடத்திசல,  எந்தப்  பமாமதயிசல  வசேனறு

வகமாண்டிருக்கிறமாசளமா? உனனுடனகூட இருப்பமதக் கமாட்டிலும் சவெறு வெமாழ்வு எனக்குக்

கிமடயமாது  எனறமாசள!”  எனறு  நிமனக்க  நிமனக்க  அவென  உளளம்  சவெதமனயமால்

வவெடித்துவிடும் சபமால் இருந்தது. நமாட்கள வெமாரங்களமாயின வெமாரங்கள மமாதங்களமாயின.

இளசவெனிற் கமாலத்தின சிலுசிலுப்மபக் சகமாமடகமாலத்துச் சூரியன உறிஞ்சிவிட்டது.

குழகுழவவெனறு  இருந்த  சசேறுஞ்சேகதியும்  இறுகிய  இரும்பு  வெமார்ப்புப்சபமால  கட்டித்

தனமமயமடந்து விட்டது. பச்மசேப்புல் தமரகள பழுப்பு நிறமமடந்தன.

சகமாமட வவெயிலின வகமாடுமமயும், இமடவிடமாத அமலச்சேலின அயர்ச்சியும் சசேர்த்து

அவெமன  சநமாயில்  கிடத்திவிட்டன.  கமாய்ச்சேலும்  சேளமளக்கடுப்பும்  சசேர்ந்து  இரண்டு

வெமாரங்களவெமர  அவெமனப்  படுத்த  படுக்மகயமாகக்  கிடத்திவிட்டன  இரண்டு

வெமாரங்களுக்குப்  பிறகு,  அவென  எழுந்திருக்க  முடிந்தசபமாது,  அவெனுமடய  கமால்கமளத்

தமரயில்  ஊனறுவெதற்குப்  சபமாதிய  வெலிவுகூட  இல்லமாதவெனமாக  இருந்தமான,  மீஷித்

நகரத்மதச் சசேர்ந்த கருமணயுளளம் பமடத்த ஒருவென, அவெமனத் தன கழுமதயினசமல்

ஏற்றி  நிசேமாப்பூரில்  வகமாண்டுவெந்து  விடுவெதமாகக்  கூறினமான. சநமாய்  வெந்துகிடந்து

எழுந்தபிறகு அவென மூமளயில் வகமாஞ்சேம் வதளிவு ஏற்பட்டது. இந்த மமாதிரி ஊருக்கு ஊர்

அமலந்து  திரிவெது  உபசயமாகமற்றது  எனபமத  அவென  வதரிந்து  வகமாண்டமான.  தன

உளளத்துக்குளசளசய  வீற்றிருக்கும்  அந்த  சவெதமனயிடமிருந்து  தப்பித்துக்

வகமாளவெதற்கமாக  ஊர்  ஊரமாக  ஓடியமலந்ததமாக  அவெனுக்குத்  சதமானறியது.  எங்கு

ஓடினமாலும் இருக்கிற சவெதமனயும் கூடசவெதமாசன வெருகிறது எனபது இப்வபமாழுதுதமான

அவெனுக்குப்  புரிந்தது.  இவ்வெளவு  நமாட்களுக்குள  யமாஸ்மியிடமிருந்து  ஏதமாவெது  வசேய்தி

கிமடத்திருக்க சவெண்டும். தன சகமாபுரத்திற்கு அவெள நிச்சேயம் வசேய்தி யனுப்பியிருப்பமாள.

டுனடுஷ்  உமடய  ஒற்றர்களகூட  ஏதமாவெது  கண்டு  பிடித்திருக்கலமாம்.  அங்கிருந்து

வவெளிசயறியது  எவ்வெளவு  முட்டமாள  தனமமாகிவிட்டது.  இப்வபமாழுது  திரும்ப

நிமனத்தமாலும் உடசன திரும்ப முடியவில்மல. சதறுவெதற்கமாகச் சிலநமாட்கள கமாத்திருக்க

சவெண்டியிருந்தது.
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17. சதடித் சதடிக் கமாணமாமல் திரும்பி வெந்து சசேர்ந்தமாசன!

பலநமாள  கழுமதயின  மீது  பயணம்  வசேய்து  கமடசியமாக  ஒருநமாள  மமாமலயில்

நிசேமாப்பூருக்கு  வெந்து  சசேர்ந்தமான  உமமார்.  இடுகமாட்டுக்குப்  சபமாகும்  பமாமதயில்  இறங்கிக்

வகமாண்டு  அந்தக்  கழுமதக்  கமாரனுக்கு  நனறி  கூறினமான.  பூட்டிக்வகமாண்டு  வெந்த

தனனுமடய  சகமாபுரம் எப்படியிருக்கிறசதமா  எனறு  எண்ணிக்வகமாண்சட அமத  சநமாக்கி

நடந்தமான.  எங்கு  யமாரும்  இருக்க  மமாட்டமார்கள,  எனறு  எண்ணினமாசனமா  அங்கு  அவென

பலப்பல மமாறுதல்கமளயும், பலப்பல புதிய ஆட்கமளயும் கண்டு வியப்பமடந்தமான.

சகமாபுரத்மதச் சுற்றியிருந்த சுவெருக்குளசள புதுப்புதுக் கட்டிடங்கள கமாட்சியளித்தன.

அழகமான  பல  பூஞ்வசேடிகள  நிமறந்து  ஒரு  சதமாட்டம்  உருவெமாகியிருந்தது.  இரண்டு

சதமாட்டக்கமாரர்கள  அங்சக  சவெமல  வசேய்து  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  சகமாபுரத்தின

சமசலயிருந்த  வெரந்மதச்  சுவெர்  ஓரமமாக  வவெண்கலக்  கருவிகள  பல  ஒளிவீசிக்

வகமாண்டிருந்தன. இனனும் பலப்பல மமாறுதல்கமளயும் வியப்புடன பமார்த்துக் வகமாண்டு

வவெளிசய நினறு வகமாண்டிருந்த உமமாரிடம்,  தமாடி மவெத்திருந்த சவெமலக்கமாரன ஒருவென

மரியமாமதயமாக வெந்து நினறு சேலமாம் மவெத்தமான.

“தமலவெசர! தங்கள வெரவு நல்வெரவெமாகுக! தங்கள சவெமலமயத் வதமாடங்குவெதற்குரிய

எல்லமா வெசேதிகமளயும் வசேய்து மவெத்திருக்கிசறமாம். தயவுவசேய்து உளசள வெருகிறீர்களமா?”

எனறு மிக வினயத்சதமாடு வெரசவெற்றமான. தூசிபடிந்த சமனியும், அழுக்கமடந்த உமடயும்,

பித்துப் பிடித்தவென சபமானற சதமாற்றமும் உமடய உமமாமர அந்த சவெமலக்கமாரன ஏசதமா

ஒரு விசித்திரமமான பிரமாணிமயப் பமார்ப்பது சபமால் பமார்த்தமான.

“சேரி”  எனறு  வசேமால்லிவிட்டு  உமமார்  உளசள  வசேனறமான.  சநரமாகத்  தனனுமடய

வபமாருளகள இருக்கும் கூடத்திற்குச் வசேனறமான. அங்சகயிருந்த வபமாருளகள அமனத்தும்

மவெத்தது மவெத்தபடிசயயிருந்தன. யமாரும் எமதயும் வதமாடசவெயில்மல. பட்டுத்திமரயும்

அதில்  வபமாறிக்கப்பட்ட  பறக்கும்  பமாம்பும்  அப்படிசய  முனசபமாலசவெ  வதமாங்கிக்

வகமாண்டிருந்தன.  அவெனுமடய  படுக்மகயின  ஒரு  புறமமாகத்  தமலயணிகள  அடுக்கி

மவெக்கப்வபற்றிருந்தன.

“ஏதமாவெது  வசேய்திகள  கிமடத்தனவெமா?  எனக்கமாக  அனுப்பப்பட்ட  ஒருவசேய்தி  வெந்து

சசேர்ந்ததமா?” எனறு அந்த சவெமலக்கமாரமன உமமார் சகட்டமான.

“தமலவெசர!  தினந்தினமும்  டுனடுஷ்  பிரபு  அவெர்களிடமிருந்து  ஒரு

வசேய்திவெரும்.தமாங்கள  வெருமக  புரிந்துவிட்டீர்களமா?  எனற  சகளவியமாகத்தமான  அந்தச்
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வசேய்தியிருக்கும்! இசதமா, இப்வபமாழுது கூடத்தமாங்கள வெந்துவிட்டீர்கள எனற வசேய்திமய,

நிசேமாம்பூரில் வதரிவிப்பதற்கமாக ஒரு மபயமன அனுப்பிவிட்சடன” எனறமான.

“சவெறு  எந்தவிதமமான  வசேய்தியும்  இல்மலயமா?  ஏதமாவெது  கடிதம்  வகமாடுக்கப்

படவில்மலயமா?”

“இல்மல,  சவெறு  எந்தவிதமமான  வசேய்தியும்  கிமடயமாது!  எந்தக்  கடிதமும்  இங்குக்

கிமடக்கவில்மல.”

பலகணிக்கருகிசல  சபமாய்,  ஒரு  தமாழ்ந்த  நமாற்கமாலியிசல  உமமார்  உட்கமார்ந்தமான.

சவெமலக்கமாரன  ஒரு  வவெளளிக்  கூசேமாவிசல வதளிந்த  தண்ணீர்  வகமாண்டுவெந்து

அவெனுமடய  பமாதங்கமளக்  கழுவினமான.  அப்வபமாழுது  நல்வெமாழ்த்துக்  கூறியபடி  ஒரு

மனிதன உளசள வெந்தமான. வவெளளிய தமாடியுடன கூடிய அந்த மனிதன தனமன அறிமுகப்

படுத்திக்  வகமாண்டமான.  சமனமமக்குரிய  நிசேமாம்  அவெர்களமால்,  பமாக்தமாது  நகரத்திசல

ஏற்படுத்தப்பட்ட  பமாக்தமாது  நிசேமாமியமா  எனற  ஆரமாய்ச்சிக்  கழகத்திசல,  கணிதப்

சபரமாசிரியரமாக  இருப்பவென  தமான  எனறும்,  தன  வபயர்  மமமன  இபினநஜிப்

ஆல்வெமாஸிட்டி  எனறும்  கூறினமான.  உமமார்  ஏதும்  சபசேமாமல்  அமமதியமாக  இருந்தமான.

அவெனுமடய  அமமதிமயக்  கண்ட  மமமன  வியப்புடன  மீண்டும்  கரகரத்த  குரலிசல

சபசேத் வதமாடங்கினமான.

“சபரறிஞர் சடமாலமி அவெர்களின நட்சேத்திர அட்டவெமணயும், அறிஞர் அலிவசேனனமா

அவெர்கள  பயனபடுத்தி  வெந்த  வவெண்கலப்  பூசகமாள  உருண்மடயும்  நிசேமாம்  அவெர்கள

ஆமணயிட்டபடி வகமாண்டு வெந்திருக்கிசறன” எனறமான.

“நல்லது”  எனறு  உமமார்  எங்சகமா  கவெனமமாகப்  பதில்  வசேமானனமான.  வவெயிலின

வவெப்பமும்,  பமாமலவெனத்து  மணற்குடும்  உடலின  கமாய்ச்சேலும்  வெமாட்டியபின  இங்கு

வெந்ததும்  அமமதியமாக  இருந்தது.  ஆனமால்,  அந்த  அமமதியின  இமடசய  மமமன

கரகரத்தகுரல் எனனசவெமா மமாதிரியிருந்தது.

ஆமமயின முதுசகமாட்டிசல தவெறுதலமாக ஏறிவிட்ட நமாமரசபமால,  வவெகு சவெகமமாகப்

பினவெமாங்கி  அந்த  இடத்மதவிட்டுச்  வசேனறமான  மமமன  எனற  அந்தக்கணிதப்

சபரமாசிரியன.  ஆனமால்,  இரவு  வநடுசநரத்திற்குப்பிறகு,  சகமாபுரத்தின  உச்சியிசலயிருந்த

தளத்தில்  உமமார்  உலவிக்  வகமாண்டிருந்தவபமாழுது,  அந்த  முதிய  சபரமாசிரியன  மமமன

தமான வகமாண்டு வெந்த கருவிகமள சநமாக்கிச் வசேல்லமாமல் இருக்க முடியவில்மல.  அங்சக

வசேனறு, உமமார் கவெனிக்கமாமல் இருக்கும்சபமாசத, அந்தப் பூசகமாள உருண்மடயின நமானகு

புறமும்  இருந்த  விளக்குகமள  ஏற்றினமான.  அந்த  உருண்மடயின  சமல்பமாதியில்

வவெளிச்சேம் படும்படிக்கு அந்த விளக்குகமள ஒழுங்குபடுத்தினமான.
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அப்வபமாழுது,  உலமாவிக்  வகமாண்டிருந்த  உமமார்  திரும்பிப்  பமார்த்தமான.  வமருசகறிய

அந்த  வவெண்கல  உருண்மடயின  மீது அவென  கண்கள  பதிந்தன.  அருகில்  வெந்து  அமத

நனறமாக உற்றுக் கவெனித்தமான. நட்சேத்திரங்கள இருக்கும் இடங்களின எடுத்துக்கமாட்டுக்கள

அதில்வெமல பினனியது சபமால் சிறுசிறு உருவெங்களில் வெமரயப்பட்டிருந்தன.

எத்தமனசயமா  சபர்  அந்த  உருண்மடமயப்  பயனபடுத்தி  ஆரமாய்ச்சி

வசேய்திருக்கிறமார்கள.  பமழய  சகமாடுகமளயும்,  புதிதமாக  அதில்  சசேர்க்கப்பட்டிருந்த

சகமாடுகமளயும்  உமமார்  கவெனித்தமான.  அடிவெமானத்மத  சநமாக்கி  வெலப்புறத்மதயும்,

இடப்புறத்மதயும்  கவெனித்துவிட்டு  உமமார்,  பூசகமாள  உருண்மடமய  வமதுவெமாகச்

சுற்றிக்வகமாண்டு  வெந்து,  தன  தமலக்கு  சநசர  உளள  வெமானத்சதமாடு  வபமாருந்தும்

நிமலமமயில்  அமத  நிறுத்தினமான.  வபமாத்தமாமனத்  தடவி,  அழுத்தி  அந்த  நிமலயில்

அமத  நிமலவபறும்படி  வசேய்தமான. வபரும்  சபரமாசிரியர்கள  கண்டுபிடித்த  கருவிகளும்,

பமாக்தமாது  நகரத்துக்  கணிதப்  சபரமாசிரியன  ஒருவெனும்,  அறிஞர்  அலிவசேனனமாவின

ஆரமாய்ச்சிகளின  பலனும்,  அமனத்தும்  உமமாரின  மகயிசல  இப்வபமாழுது

சசேர்ந்திருக்கினறன. இருப்பினும் அவென அதனமால் கர்வெமமடயவில்மல.

சவெகமமாக  உளசள  நுமழந்த  டுனடுஷ்  “அசடயப்பமா!  மிருக ரமாஜ்யத்திலிருந்து  வெந்த

முனிபுங்கவெர்  மமாதிரியிருக்கிறமாசய!  உனமன  எங்வகங்சக  சதடுவெது?  வநருப்புப்சபமால

பறக்கும் நிசேமாம் அவெர்களின சகமாபத்மத நீ எப்படித் தவிர்க்கப் சபமாகிறமாய்?  எனன பதில்

வசேமால்லப் சபமாகிறமாய்? சேரி, சேரி இப்வபமாழுது இங்கு வெந்து சசேர்ந்தமாசய, அதுசவெ வபரிது!”

எனறமான.

“நமான  வவெளிசயறிச்  வசேனறிருந்தசபமாது,  யமாஸ்மி  எதமாவெது  வசேய்தி  அல்லது

அமடயமாளம் அனுப்பியிருந்தமாளமா?” எனறு உமமார் அவெமன வினவினமான.

ஒற்றர்களின தமலவெனமான அந்த டுனடுஷ் விழிக் சகமாணத்தமாசலசய சிரித்தபடி, “ஓ

அந்தப் வபண்ணமா, அவெமளப்பற்றி நமான ஒனறும் சகளவிப்படவில்மலசய!” எனறமான.

“உனனுமடய ஆட்களுக்கு ஏதமாவெது வசேய்தி கிமடத்திருக்க சவெண்டுசம!”

டுனடுஷ்  தமலமய  அமசேத்துக்  வகமாண்சட,  ‘ஊஹமாம்!  ஒரு  தகவெலும்  இல்மல.

எனனுமடய  ஆட்கள  எவ்வெளசவெமா  முயற்சிவசேய்து  சதடிப்பமார்த்தமார்கள  பயனில்மல.  நீ

ஏன  இதற்கமாக  இத்தமன  கவெமலப்படுகினறமாய்?  அவெள  சபமாய்விட்டமால்  இந்த

உலகத்திசல வபண்கசள இல்லமாமலமா சபமாய்விட்டமார்கள?  பமாரசீகத்துப் மபங்கிளிகளும்

சீனத்துச்  சிங்கமாரிகளும்  எத்தமனசயமா  வபண்கள  அடிமமச்  சேந்மதயிசல

இருக்கினறமார்கள.  எடுப்பும்  அழகும்  வெமாய்ந்த  ஒருத்திமய  எளிதில்  சதர்ந்வதடுத்து
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உனனுமடயவெள ஆக்கிக் வகமாளளலமாம். அதற்கு சவெண்டிய ஏற்பமாட்மட நமான கவெனித்துக்

வகமாளகிசறன.  ஆனமால்,  நிசேமாம்  இப்வபமாழுது  சகமாபமமாக  இருக்கிறமார்.  அவெமரச்

சேமமாதமானப் படுத்துவெதற்கு ஏதமாவெது இங்கு சவெமல நடந்ததமாக நீ கமாண்பித்துக் வகமாளள

சவெண்டும்.  அவெர்  எதிரிசல  ஏதமாவெது  ஒரு  திட்டத்மத  முனமவெக்க  சவெண்டும்.  எனன

வசேய்யப் சபமாகிறமாய்?” எனறு டுனடுஷ் உமமாமரக் குமடந்தமான. உமமார் சபசேமாமலிருந்தமான

அவெனிடம் எந்த விதமமான திட்டசமமா அமதப்பற்றிய எண்ணசமமா கிமடயமாது.

“அவெர்  உன  ஆதரவெமாளர்  எனபமத  மறந்துவிடமாசத!  அவெர்  மனம்  சேமமாதமானம்

அமடயத்  தக்கவசேயல்  ஏதமாவெது  நீ  வசேய்திருக்க  சவெண்டும்.  உனனமால்  ஏதமாவெது  பயன

இருப்பதமாக  அவெர்  கருத  சவெண்டும்.  உனனுமடய  அறிவினமால்,  அறிவின  திறமமயமால்

வசேய்யக்கூடிய ஒரு திட்டத்மதப் பற்றித் வதரிவிக்க சவெண்டும்.  அப்வபமாழுதுதமான அவெர்

உனமனப் பயன உளளவெவனனறு கருதுவெமார்.”

“சேரி!  ஒரு  புதிய  பஞ்சேமாங்கம்  அமமக்கப்  சபமாவெதமாக  அவெரிடம்  அறிவிப்சபமாம்!”

எனறமான உமமார். “எனன? எனன வசேமால்கிறமாய்?” எனறு தனமனசய நம்பமுடியமாத குரலில்

அதிர்ந்து சபமாய்க் சகட்டமான டுனடுஷ்.

“இப்வபமாழுதுளள  பஞ்சேமாங்கத்தினபடி  நமாம்  பலமணி  சநரங்கமள  இழந்து

வெருகிசறமாம்.  தவெறுதல்  எதுவும்  இல்லமாமல்  கமாலத்மதக்  கணக்கிடுவெதற்குரிய  ஒரு

முமறமய நமாம் ஏற்படுத்துசவெமாம் எனறு நமான வசேமால்கிசறன” எனறு வசேமானனமான உமமார்

கம்பீரமமாக.

டுனடுஷ்  அச்சேங்கலந்த  உளளத்துடன  உமமாமர  சநமாக்கினமான.  ஏற்வகனசவெ,

சவெமலக்கமாரர்கள தங்கள தமலவெரின விசித்திரப் சபமாக்மகப் பற்றிக் கூறியிருக்கிறமார்கள.

இப்வபமாழுது  உமமாரின  விசித்திரப்  சபமாக்மகத்  தமாசன  சநரில்  கமாண  சநர்ந்ததும்

அவெனுக்குப்  பயமமாயிருந்தது.  அவெனுமடய  சபச்சு  மபத்தியக்கமாரத்தனம்மமாக

அவெனுக்குத்  சதமானறியது.  இருந்தமாலும்  சிரித்துக்  வகமாண்சட,  “நமான  சபசுவெதில்  ஏதும்

தவெறிருந்தமால்,  கருமணகமாட்டி  மனனித்து  விடு.  அல்லமாவினமால்  பமடக்கப்பட்ட  நிலவு

நமக்கிருக்கிறது.  ஒவ்வவெமாரு  முமறயும்  முதற்  பிமறயுடன  அது  வவெளித்

சதமானறும்வபமாழுது  நம்முமடய  மமாதத்தின  முதல்  நமாள  வதமாடங்குகிறது.  நிலமவெக்

கமாட்டிலும்  சிறந்த  கமாலத்மத  அளக்கும்  கருவிமய  எந்த  மனிதனமாலும்

வசேய்யமுடியமாதல்லவெமா? எனறு சகட்டமான டுனடுஷ்.

“ஏன வசேய்ய முடியமாது?  எகிப்தியர்கள வசேய்திருக்கிறமார்கள!  கிறிஸ்துவெர்களும் கூடச்

வசேய்திருக்கிறமார்கசள! இசதமா நீ இங்சக ஊனறி மவெத்திருக்கிறமாசய, மரத்துண், அது ஓடும்

கமாலத்மத  அளப்பதற்கு  உதவெமாது.  விமளயமாடும்  சிறுவெர்க்கு  சவெண்டுமமானமால்
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பயனபடும்! வெந்து பமார்” எனறு ஆத்திரமமாகக் கூறிவிட்டு, டுனடுமஷ இழுத்துக் வகமாண்டு

சபமானமான.  வவெயிலின  மூலமமாக  சநரத்மத  அறிந்து  வகமாளவெதற்கமாகப்  பூசிவமழுகிய

தமரயின நடுவிசல டுனடுஷ் மிகுந்த முயற்சிவகமாண்டு ஓர் அழகிய மரக்கம்பத்மத நட்டு

மவெத்திருந்தமான.  வவெயில் பட்டு விழும் கம்பத்தின நிழல் மூலமமாக சநரத்மதயறியலமாம்

எனபது  டுனடுஷ்  நிமனப்பு.  பழங்கமாலத்தில்  மக்கள  அவ்வெமாசற  சநரத்மத  அளந்து

வெந்தமார்கள.  சகமாபத்துடன  அவெமன  இழுத்துச்  வசேனற  உமமார்,  தன  சதமாமள  அந்தக்

கம்பத்தின மீது சமமாதி, இரண்டு மககளமாலும் இறுக்கிப் பிடித்துக் வகமாண்டு ஒசர மூச்சில்

பிடுங்கிக் கீசழ சேமாய்த்தமான. அந்தப் பமாமலவெனத்துப் பறமவெயின உளளத்திசல சகமாபத் தீ

வகமாழுந்து விட்வடரிந்து வகமாண்டிருந்தது.

“இந்தக் கம்பம் கமாற்றிசல வெமளந்து வவெயிலில் சுருங்கி உருமமாறிப் சபமாய்விடுசம!

நமாம்  எனன  விமளயமாட்டுப்  பிளமளகளமா?  கண்டமதவயல்லமாம்  நம்புவெதற்கு?  மத

விசரமாதிகளமான  கிறிஸ்துவெர்கள  மவெத்திருப்பமதப்  சபமானற  தூண்  இருக்க  சவெண்டும்.

ஐந்து  ஆள  உயரமுளள  பளிங்குக்கல்  தூண்சவெண்டும்.  அது  மக  நகத்மதப்  சபமால்

சுற்றிலும்  சேம  வெமளவுளளதமாகவும்,  சதய்த்து  வமருகு  தீட்டப்  வபற்றதமாகவும்,  நீர்

மட்டத்சதமாடு  வபமாருந்தியதமாகவும்,  வசேப்பினமால்  சநரமாகப்  வபமாருத்தப்பட்டும்

இருக்கசவெண்டும்.  பருவெ  மமாறுதல்களமால்  பமாதிக்கப்படமாமல்  இருக்கசவெண்டும்  அந்தப்

பளிங்குத்  தூண்!  அதன  பக்கத்திசல  ஒரு  நீர்க்கடிகமாரமும்  இருக்கசவெண்டும்.

வகமாத்தர்கமளயும் தச்சேர்கமளயும் எனனிடம் அனுப்பு.  எப்படிச் வசேய்யசவெண்டுவமனறு

நமான அவெர்களிடம் விளக்குகிசறன” எனறு கடகடவவெனறு சபசினமான உமமார்.

“மதத்  துசரமாகத்தின  சினனத்மத  நிமலநமாட்டுவெதுசபமால்  இது  எனக்குத்

சதமாற்றமளிக்கிறது.  ஆகசவெ  நிசேமாம்  அவெர்களின  ஒப்புதமல  முதலில்  வபற்றுக்

வகமாளளசவெண்டுவமனறு  நிமனக்கிசறன”  எனறு  முணுமுணுத்த  குரலில்  டுனடுஷ்

கூறினமான.

“நிழலின மூலமமாக ஒரு மயிரிமழயளவு கமாலத்மதயும் கணக்கிடுவெதற்குரிய ஒசர வெழி

அதுதமான!” “மயிரிமழயளவு  கமாலத்மதயும்”  டுனடுவின  வெமாய்  முணுமுணுத்தது.

அவெனமால் இமத நம்ப முடியவில்மல.  அருகில் நினற குவெஜமா மமமன பக்கம் திரும்பி

சநமாக்கினமான. அவென இமத நம்புகிறமானமா எனற சகளவி அவென கண்களிசல சதமானறியது.

இவென  கருத்மதப்  புரிந்துவகமாண்ட  அந்தக்  கணிதப்  சபரமாசிரியன,  மமமன  “அவெர்

குழப்பத்துடனதமான  சபசுகிறமாசரமா  எனனசவெமா,  அது  வதரியவில்மல.  ஆனமால்,  அவெர்

கணிதங்கமளச் வசேய்வெதிசல மூடரல்ல.  அவெர் விளக்குகிறபடியமான கமால அளவுத் தூண்

நிச்சேயமமாகச்  சேரியமானதமாகசவெயிருக்கும்.  சேரியமான  முமறயில்  அவெர்  கூறுகிறபடி  தூண்

அமமக்கப்பட்டமால்  அறிஞர்  அலி  வசேனனமாவின  பூசகமாள  உருண்மட  எவ்வெளவு
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சேரியமானசதமா,  அவ்வெளவு  சேரியமாக  அந்தத்  தூணும்  இருக்கும்.  இதில்  ஐயமில்மல!”

எனறமான. எந்த முடிவுக்கும் வெரத் சதமானறமாது அவ்விடத்மதவிட்டு அகனறமான டுனடுஷ்.

டுனடுஷ்  கூறிய  இந்தக்  குழப்பமமான  கமதமய  நிசேமாம்,  வவெறுப்புடன  சகட்டுக்

வகமாண்டிருந்தமார்.  உமமாமர  மவெத்துக்வகமாண்டு  வசேய்வெதற்கிருந்த  அவெருமடய

திட்டங்கவளல்லமாம்கூட  அவென  மமறவினமால்  தவிடு  வபமாடியமாகியிருந்தன.  அந்தக்

சகமாபத்துடன  குவெமாஜமா  மமமன  சவெறு,  உமமாரின  இந்தப்  புதிய  பஞ்சேமாங்க  முமறமய

ஒப்புக்வகமாளகிறமான எனபதும் சிந்திக்கசவெண்டிய விஷயமமாக இருந்தது.

“புதுப்  பஞ்சேமாங்கமமா?  அது  நம்  பழக்க  வெழக்கத்திற்கு  மமாறுபட்டதமாயிற்சற!  மதத்

தமலவெர்களின  உசலமாமமா  சேமப  எதிர்க்குசம!  -  கிறிஸ்துவெர்களுக்கு  எனத்  தனிசய  ஒரு

பஞ்சேமாங்கம்  இருக்கிறது!  கமாத்தமாணியர்களுக்கு  வெட்டப்  பஞ்சேமாங்கம்  இருக்கிறது.

பமாரசீகர்களமாகிய  நமக்கு,  இஸ்லமாமிய  ஆட்சிக்கு  முனனிருந்சத  இந்தப்  பஞ்சேமாங்க

முமறயிருந்து வெருகிறது இதில் மமாறுதல் வசேய்வெவதனபது ஆபத்தமாயிற்சற!”

நிசேமாமின  இந்த  ஆரமாய்ச்சிமயக்  சகட்டுக்  வகமாண்டிருந்த  டுனடுஷ்  கண்கமள  முடிப்

வபருமூச்சு விட்டபடிசய “உமமார் கமாலம் ஒனசற ஒனறுதமான எனறு கூறுகிறமான. நமாட்டின

கமாவெலரமாகிய  தமாங்கசளமா,  நமானகு  கமாலங்கமளப்  பற்றிக்  கூறுகிறீர்கள  எனக்கு  மூமள

குழம்புகிறது.” "நமானகு  கமாலங்கள  அல்ல;  நமானகு  பஞ்சேமாங்கங்கள!  சுல்தமான  மமாலிகமா

இவெமனக் வகமாண்டு வெரச் வசேமால்லி இனனும் சகட்டுக் வகமாண்டிருக்கிறமாசற!”

“மமாலிகமா  இவெமனக்  வகமாண்டுவெமா  எனகிறமார்.  இவென  கமாலத்மத  அளக்கப்  புதிய

கருவிமயக் வகமாண்டு வெமா எனகிறமான.  இந்தக் கருவிமய மவெத்துக் வகமாண்டு எனனதமான

வசேய்வெசதமா  வதரியவில்மல.  விழித்வதழுந்ததிலிருந்து  தூக்கம்  வெரும்வெமர  ஒவ்வவெமாரு

வினமாடிமயயும்  அளந்து  வகமாண்டிருப்பமான  சபமாலிருக்கிறது”  எனறு  டுனடுஷ்  சேலித்துக்

வகமாண்டமான.

“இல்மலயில்மல இளசவெனிற் கமாலத்திலும் முனபனிக் கமாலத்திலும் இரவும் பகலும்

சேரி சேமமமாக இருக்கும் ஒரு நமாமள அவென கண்டுபிடிக்க முடியும்.  இந்தப் வபருந்துணின

துமணயமால்  கதிரவெனின  நிழல்  மிக  மிக  நீண்டு  விழும்.  குளிர்  கமாலத்தின  ஒரு  நமாளில்

நிழல் மிக மிகக் குறுகி விழும். சகமாமடகமாலத்தின ஒரு நமாமளயும் அவென முடிவு வசேய்ய

முடியும்.

இந்த ஆரமாய்ச்சிகமளயும், விண்மீனகளின இயக்கத்மதப் பற்றி அவென வசேய்திருக்கும்

ஆரமாய்ச்சிகமளயும்  பயனபடுத்தி  அவென  புதுமமயமான  ஒரு  கமாலக்  கணித  முமறமய

ஏற்படுத்த முடியும்.  அவென எனன வசேய்வெமாவனனபது எனக்குப் புரிகிறது” எனறு நிசேமாம்

ஓர் ஆரமாய்ச்சிசய நடத்தினமார்.
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“அல்லல்லமா! ஆண்டவென அருள பமாலிப்பமானமாக!” எனறமான டுனடுஷ்.

“ஆண்டவென அருள பமாலித்தமால்,  மமாலிக் ஷமா அவெர்களின ஆட்சியில் நமாம் ஒரு புதிய

பஞ்சேமாங்கத்மத ஏற்படுத்திக் வகமாடுக்கலமாம்.”

இது ஓர் அருமமயமான ஏற்பமாடமாக நிசேமாம் அவெர்களின மூமளயில் சதமானறியது. மமாலிக்

ஷமாவின ஆட்சியில் அவெருக்சக வசேமாந்தமமான ஒரு பஞ்சேமாங்க முமற அமுலுக்கு வெந்தமால்,

அவெருக்குப்  வபருமமயமாக  இருக்கும்.  வபருமமயின  பூரிப்பமால்  அவெர்  முதன  முதலமாக

அரசேமாங்க  வெமானநூல்  கமலஞரமாக  அமர்த்திக்  வகமாளவெமார்.  இது  சேரியமான  ஏற்பமாடு  எனறு

சதமானறியது. “அவென  சகட்டபடிசய  கமாலம்  அளக்கும்  கருவிமய  அமமத்துக்

வகமாடுப்சபமாம். ஆனமால், அவென ஏன அப்படி அமலந்து சுற்றிக் வகமாண்டிருந்தமான!” எனறு

நிசேமாம் சகட்டமார்.

“அது  ஆண்டவெனுக்குத்தமான  வதரியும் !  தங்கள  அடியவெனுக்கு  எதுவும்  வதரியமாது!”

எனறு உளளத்மத மமறக்கும் ஒரு புனசிரிப்புடன டுனடுஷ் கூறினமான.

“அவென  மறுபடியும்  சுற்றியமலயமாமல்  பமார்த்துக்  வகமாளவெமத  உன  சவெமலயமாக

மவெத்துக்  வகமாள.  அவென  இங்சகயிருக்க  சவெண்டியது  இனறியமமயமாதது”  எனறு

ஆமணயிட்டு, அவெனுக்கு விமடவகமாடுத்தமார் நிசேமாம்.

தன வீட்டுக்குச் வசேனற டுனடுஷ் அங்கிருந்து ஓரிடத்திற்குச் வசேனறமான.  அந்த இடம்

ஒரு பமழய கிட்டங்கி. அது கமடத் வதருமவெ சநமாக்கிக் வகமாண்டிருந்தது. தமான மமறந்து

வகமாளவெதற்கமாகவும்,  தன வெசேம் கிமடத்த பிறர் பமார்க்கக் கூடமாத வபமாருளகமள மமறத்து

மவெப்பதற்கமாகவும்  அந்தக்  கிட்டங்கிமய  அவென  பயனபடுத்தி  வெந்தமான.  எகிப்திய

ஊமமவயமாருவென  அமதக்  கமாவெல்  புரிவெதற்கமாக  மவெக்கப்பட்டிருந்தமான.  அவென,  தமாசன

அந்தக்  கிட்டங்கிக்கு  உரிமமயமாளனசபமால  நடித்து  வெந்தமான.  அங்சக  வசேனற  டுனடுஷ்,

ஒரு மூமலயிசலயிருந்த வபட்டகத்தின மூனறு பூட்டுக்கமளயும் திறந்து உளசளயிருந்து

ஒரு வபமாருமளவயடுத்தமான. நீலக்கல் பதித்த ஒரு சசேமாடி வவெளளி வெமளயசல அது. அந்த

வெமளயமல ஒரு கூனன வகமாண்டு வெந்து வகமாடுத்தமாள. அவென, இறந்துசபமான சுல்தமானின

அனபுக்குரிய  விகடனமாக  இருந்தவென,  சமற்குத்  திமசேயில்  அலப்சபமா  நகமர  சநமாக்கிச்

வசேல்லும்  சேமாமல  வெழியில்,  வகமாண்டு  வசேல்லப்பட்ட  யமாஸ்மி  எனற  வபண்,  அனபின

அமடயமாளமமாக  உமமார்  எனபவெனுக்கு  அனுப்பிய  வபமாருசள  இந்த  வெமளயல்  எனறு

அந்தக்  கூனன  கூறினமான.  இந்த  வெமளயல்  மட்டும்  உமமார்  மகயில்  கிமடத்தமால்,

அவலப்சபமா  நகர்  சநமாக்கிப்  பறந்து  விடுவெமான.  பிறகு  நிசேமாம்  அவெர்கள  வபருங்

சகமாப்த்திற்குத் தமான ஆளமாக சநரிடும். இமதவயல்லமாம் சிந்தித்துப் பமார்த்த டுனடுஷ், அந்த

102



வெமளயல்கமளத்  தன  மடிக்குளசள  எடுத்து  மமறத்து  மவெத்துக்  வகமாண்டு  ஓர்

ஊற்றுக்கிணற்மற சநமாக்கி வெந்தமான.

யமாரும் கவெனியமாத சேமயம் பமார்த்து, அந்த வெமளயல்கமள கிணற்றுக்குளசள சபமாட்டு

விட்டுப்  பட்படவவெனறு  நடந்து  அந்த  இடத்மத  விட்டுச்  வசேனறமான. ஆரமாய்ச்சிக்

கூடத்தில்  சவெமலகள  சுறுசுறுப்பமாய்  நடப்பமதக்  கண்டு  நிசேமாம்  அல்முல்க்  மிக

மகிழ்ச்சியமடந்தமார். சகமாமடக்கமாலம் முடியும் தருவெமாயில் நீர்க்கடிகமாரமும் பளிங்குக்கல்

தூணும்  அமமக்கப்  வபற்றுவிட்டன.  நீர்க்  கடிகமாரத்தில்,  மணிக்கு  அறுபது  முமற

சுற்றுகிற ஒரு சிறு சேக்கரம் அமமக்கப் வபற்றிருந்தது.  மணிக்கு ஒரு முமற அமசேகினற

ஒரு  வபரிய  சேக்கரமும்  அதில்  வபமாருத்தப்  வபற்றிருந்தது.  ஈட்டி  முமன  சபமானற  ஒரு

வவெளளி முமன அளவு படுத்தப்பட்ட ஒரு சகமாட்டின மீது ஒவ்வவெமாரு மத்தியமானத்திற்கு

ஒரு முமற நகர்ந்து வசேனறது. ஒவ்வவெமாரு நமாளும் திரும்பத் திரும்ப அந்தக் சகமாட்டின மீது

நகர்ந்து  வகமாண்டிருந்தது.  இவெற்மறவயல்லமாம்  பமார்த்த  டுனடுஷ்  எவ்வெளவு  சேரியமாக

எவ்வெளவு  சபமாற்றத்தக்கதமாக  இருக்கிறது  எனறு  வியப்பமடந்தமான.  ஆனமால்,  கணிதப்

சபரமாசிரியன  மமமன,  ஓர்  ஆண்டின  முடிவில்தமான  உண்மம  சநரத்திற்கும்,  இதற்கும்

உளள  சவெற்றுமம  வதளிவுபடும்  எனறு  விளக்கினமான.  சகமாட்மடயில்  நமாமளக்

கணக்கிடுவெதற்கு,  சவெல்பிடித்தவீரன  ஒருவென  இருப்பதுசபமால்,  இங்சகயும்  ஒருவென

இல்லமாததுதமான  வபருங்குமறவயனறு  டுனடுஷ்  கருதினமான.  அவெனுமடய

அறியமாமமக்கமாகப் சபரமாசிரியன மமமன இரக்கப்படுவெமதத் தவிர சவெறு வெழியில்மல

எனறு நிமனத்தமான.

எல்லமாம்  ஆயத்தமமான  பிறகு,  ஆரமாய்ச்சியமாளர்  நமால்வெர்  சதர்ந்வதடுக்கப்  வபற்றனர்.

தங்கள  சவெமலமயத்  வதமாடங்குவெதற்கு  எல்சலமாரும்  ஆயத்தமமாகினர்.  ஏவழட்டு

ஆண்டுகள  ஆரமாய்ச்சிக்குப்  பிறசக  இதன  முடிவு  வதரியும்  எனறு  மமமன  கருதினமான.

நமானமகந்து ஆண்டுகள சபமாதுவமனறு உமமார் கூறினமான.

“அசடயப்பமா!  நமாமலந்து  வெமாரத்தில்  ஒரு  வபரிய அரண்மமனசய  கட்டிவிடலமாசம!

இந்த சவெமலக்கு வெருடக் கணக்கில் ஆகுமமா? எனன பயன?” எனறமான டுனடுஷ்.

“உனனுமடய அரண்மமன கமாலப்சபமாக்கில் மண்சணமாடு மண்ணமாகப் சபமாய்விடும்.

எனனுமடய  பஞ்சேமாங்கம்  எனவறனறும்  பயனபடும்.  சபமாசபமா!”  எனறு  உறுமினமான

உமமார்.

சூரியனுக்கு  சநரமாய்  பூமி  இருக்கக்கூடிய  முனபனிக்கமாலத்தில்  ஒரு  நமாள  தங்கள

சவெமலமயத்  வதமாடங்க ஆறு  வெமான  நூல்  ஆரமாய்ச்சியமாளர்கள  ஆயத்தமமாக  இருப்பதமாக

ஒரு வெமாரம் முனபமாகசவெ உமமார்,  நிசேமாம் அவெர்களுக்குத் வதரிவித்தமான.  சபரரசேர் சுல்தமான
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அவெர்கள ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்மதப் பமார்மவெயிடுவெதற்கு சவெண்டிய சவெமலகமளயும், அவெர்

எதிரில்  நடந்து  வகமாளள  சவெண்டிய  முமறகமளயும்  நமாடகம்  சபமால்  நடத்திக்  கமாட்ட

நிசேமாம் ஏற்பமாடு வசேய்தமார்.
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18. கிழியட்டும் பழம் பஞ்சேமாங்கம்

சுல்தமான மமாலிகமா அவெர்கள ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்மதப் பமார்மவெயிட வெருவெதமாக இருந்த

அனறு,  அவெர்  கமாமலயில்  முதலில்  மமானசவெட்மட  முடிந்தபிறகு  மமாமலயில்  அங்சக

சநசர  வெருவெதமாக  இருந்தது.  மத்தியமானத்துக்குப்  பிறகு  அந்த  ஆரமாய்ச்சிக்கூடம்

பமார்ப்பதற்கு  ஒரு  சகளிக்மகக்கூடமாரம்  சபமால்  கமாட்சியளித்தது.  புதிதமாக

அமமக்கப்பட்டிருந்த  சதமாட்டம்  முழுவெதும்  தமரயில்  ரத்னக்  கம்பளங்கள  விரிக்கப்

பட்டிருந்தன.  மரத்தடிகளிசல,  பலவிதமமான  சகமாப்மபகளிசல  விதவிதமமான

கறிவெமககளும்,  சேர்பத்தும்,  பிற  உணவுப்  வபமாருளகளும்  மவெத்துக்வகமாண்டு

சவெமலயமாட்கள கமாத்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

அமடயமாள  முமறக் கணிதப் சபரமாசிரியரும்,  உமமாரின  கணித  ஆசிரியருமமான  அலி

அவெர்களும்,  பல்சவெறு  கமலக்  கழகங்களின  சபரமாசிரியர்களும்  தங்கள  அரசேமாங்க

உமடகமளயணிந்துவகமாண்டு  அங்கு  வெந்து  கூடினமார்கள.  பளளி  வெமாசேலிலிருந்து  வெந்த

மதத்  தமலவெர்களமான  முல்லமாக்களும்  வெந்தமார்கள.  அவெர்கள  அமனவெரும்  எதுவும்

சபசேமாமலும்,  எவெருடன  கலவெமாமலும்  தனிசய  ஒரு  புறத்தில்  இருந்தமார்கள.

முல்லமாக்கமளவயல்லமாம்  அவெரவெர்களுக்குரிய  மரியமாமதயுடன  நிசேமாம்  அவெர்கசள

வெரசவெற்று,  சுல்தமான அவெர்களின ஆஸ்தமான சமமடயின அருகிசல உளள ஆசேனங்களில்

அமர  மவெத்தமார்.  நமாட்டிசல  முழு  ஆற்றலும்  வெமாய்ந்த  சேமயப்  சபரமவெயின

உறுப்பினர்களமான  அவெர்களுமடய  கருமண  நிமறந்த  ஆதரவு  இருந்தமால்தமாசன

விஞ்ஞமானம்  பிமழக்க  முடியும்.  அதற்கமாகசவெதமான  நிசேமாம்  அவெர்களுக்கு  மிகுந்த

மரியமாமத  வசேலுத்தினமார்.  அவெர்கசளமாடு  சபசும்சபமாது,  சநர்  எதிரமாக  நினறு  சபசுவெது

கூடமாவதனறும்,  அது  மரியமாமதக்  குமறவு ஆகுவமனறும்,  அவெர்களின  பின  பக்கமமாக

நினறுசபசேசவெண்டுவமனறும்  உமமாருக்கும்  எச்ரிக்மக  வசேய்தமார்.  ஆனமால்,  அவெர்கள

அங்சக கருமண உளளத்சதமாடு வெரவில்மல.

உமமார்  எதுவும்  சபசேக்  கூடியவெனமாக  இல்மல.  யமாசரமா  நடத்துகிற  விருந்தில்  கலந்து

வகமாளள  வெந்த  ஒருவெனமாகசவெ  அவென  அங்கு  நடமமாடினமான.  வவெளியிசல  குதிமரகளின

கமாலடிச்  சேத்தம்  சகட்டதும்  எல்சலமாருமடய  கண்களும்  தமலவெமாசேல்  புறம்  திரும்பின.

சுல்தமான வெருவெமத அறிந்ததும் உமமாருக்கு மகிழ்ச்சி வபருக்வகடுத்தது.

அவெர்  குதிமரயிலிருந்து  இறங்கியதும்  சவெமலக்கமாரர்கள  அவெசேர  அவெசேரமமாக  அரசேர்

எதிரில்  ஒரு  நமடவிரிப்மப  விரித்தமார்கள.  தனனுமடய  சவெட்மடயமாடும  ஈட்டிமய

அருகில்  இருந்த  அடிமம  ஒருவெனிடம்  வகமாடுத்துவிட்டுக்  கீசழ  இறங்கிய  சுல்தமான
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மமாலிகமா  உளசள  வெந்தமார்.  அவெர்  உடல்  முழுவெதும்  தூசி  படிந்திருந்தது.  கமளப்பமாக

இருந்தமாலும் அவெர் களிப்பமாக இருந்தமார். இருப்பினும், இந்த நிசேமாமமயும் வெயது முதிர்ந்த

முல்லமாக்கமளயும்  பமார்க்க  சநர்ந்ததில்  அவெர்  உண்மமயில்  மகிழ்ச்சியமடந்திருக்க

மமாட்டமார்  எனசற  உமமார்  நிமனத்தமான.  ஒரு  மிருகம்  நடப்பதுசபமால்  நடந்து  வெந்த

மமாலிகமா  தமாம்  சபசும்சபமாது  மககமள  அமசேக்கவும்  இல்மல.  குரமல  உயர்த்தவும்

இல்மல.

அவெருக்கு வெணக்கம் கூறுவெதற்கமாக நிசேமாம் உமமாமர அமழத்து வெந்தசபமாது,  சுல்தமான

அவெமன உற்றுசநமாக்கிவிட்டு, ‘ஆம்! இவெசனதமான!” எனறு வமல்லிய குரலில் கூறினமார்.

“இந்த  உலகத்மதயமாளும் இமறவெசர!  தங்களின சவெமலக்கமாரன நமான”  எனறு  கூறி

உமமார் அடி வெணங்கினமான.

“வகமாரமாசேன பமாமதயிசல, நமான தங்கியிருந்த இடத்திற்கு நீ வெந்தமாய்! எனமனப் பற்றிய

ஒரு குறி கூறினமாய்.  நீ கூறியபடி அது நிமறசவெறி விட்டது.  அமத நமான மறக்க வில்மல;

எனறும் மறக்கவும் முடியமாது. இப்வபமாழுது நீ எனனிடமிருந்து எனன எதிர்பமார்க்கிறமாய்!”

எனறு அவெமன சுல்தமான மமாலிகமா சகட்டமார்.

“அரசசே!  தங்கள பணியமாளமாக எனமன அமர்த்திக் வகமாளளும்படி சவெண்டுகிசறன!”

எனறமான  உமமார். "அப்படிசய  ஆகட்டும்!  சேரி,  இப்வபமாழுது  நீ  இங்சக  எனன  வசேய்து

மவெத்திருக்கிறமாய்? கமாட்டு!” எனறமார் சுல்தமான.

உயர்ந்த  பளிங்குத்  தூண்  கருவிமயயும்,  அங்கிருந்த  சவெறு  விஞ்ஞமானக்

கருவிகமளயும் அக்கமறசயமாடு கவெனித்தமார்.  வெயது முதிர்ந்த கணிதப் சபரமாசிரியனமாகிய

மமமன, அரசேன முனனிமலயில் நிற்கிசறமாசம எனற பயத்தில் மக நடுங்கி, வமய்நடுங்கி,

வெமாய்  குளறி  விளக்கம்  வசேமானனமதக்  சகட்கப்  வபமாறுக்கமாமல்,  சுல்தமான  உமமார்  பக்கம்

திரும்பி  ‘நீசய  விளக்கிக்  கூறு’  எனறமார்.  அந்த  இளம்  வெமானநூல்  ஆசிரியரமான  உமமாரின

வதளிவெமான  வசேமாற்கமள  அவெர்  வபரிதும்  விரும்பினமார்.  உமமாருக்கு  அப்வபமாழுது  வெயது

இருபத்திரண்டு.  சுல்தமான  மமாலிகமாவுக்சகமா  இருபதுதமான.  அவெர்  உமமாரின  ஆற்றமலக்

கண்டு வியந்தமார்.

விஞ்ஞமானக்  கருவிகமள  சுல்தமான  கருத்சதமாடு  கவெனிப்பமதக்  கண்டு  வபமாறுக்கமாத

வபரிய முல்லமா, தம்முமடய தகுதிமய நிமலநிறுத்திக் வகமாளவெதற்கமாகவும் மதவெமாதத்மத

நிமலநிறுத்துவெதற்கமாகவும் முனவெந்தமார்.

“கவெனியுங்கள,  நீங்கள  ஆண்டவெனின  வதமாண்டர்களமாய்  இருந்தமால்  அவென

ஒருவெனுக்சக  அடிபணியுங்கள!  அவெரமால் பமடக்கப்பட்ட கதிரவெமனயும்  நிலமாமவெயும்
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சபமாற்றி  வெணங்கமாதீர்கள  எனறு  புனிதத்  திருமமற  புகல்கிறது”  எனறு  கூவினமார்

வபரியமுல்லமா.

திருக்குரமானில்  உளள  இந்த  வெமாக்கியங்கமளக்  சகட்டதும்  வெழக்கம்சபமால  மற்ற

முல்லமாக்களும், தங்கள ஒப்புதமல ஒத்த குரலிசல வதரிவித்தமார்கள.

“இரவும் பகலும் கதிரும் நிலவும் எல்லமாம் ஆண்டவெனின பமடப்புகசள! அவெனமால்

பமடக்கப்பட்ட  வபமாருளகள  வதளிவெமாக்கப்படமாவிட்டமால்,  அவெற்மற  (அவெற்றின

பயமன) நமாம் வபறமுடியுமமா? இப்படியும் கூடத்தமான திருமுமற கூறுகிறது” எனறு உமமார்

கூறினமான.

மமாலிக் ஷமா  எதுவும்  கூறவில்மல.  அவெரும்  மத  நம்பிக்மகயுளள  நிசேமாம்  சபமாலசவெ,

மதப்வபரிசயமார்க்கு  மிகவும்  மரியமாமத  வசேலுத்துபவெர்.  இந்த  விஷயத்தில்  அவெர்

எதுவும் சபசுகினறமாற்சபமால  இல்மல.  வபரியமுல்லமா  அவெர்களிடம்  வசேனறு  மரியமாமத

வசேலுத்தி  விமடவபற்றுக்  வகமாண்டு  குதிமரசயறப்  சபமானமார்.  குதிமரயில்  ஏறி

உட்கமார்ந்ததும்  உமமாமர  அருகில்  அமழத்து,  “அரசேமாங்க  வெமானநூல்  கமலஞரமாக

உனமனசயற்றுக்  வகமாளளும்படி  அமமச்சேர்  நிசேமாம்  சவெண்டிக்  வகமாண்டமார்.  அவ்வெமாசற

ஆமணயிட்டிருக்கிசறன.  நமாமளக் கூடும் சேமபயில்,  உனக்கு அரசேமாங்க மரியமாமதயுடன

பதவி  வெழங்கப்படும்.  அடிக்கடி  சேமபக்குவெமா.  என  அருகில்  அடிக்கடி  வெந்து  இரு.

உண்மமயமான  குறிகமள  அவ்வெப்வபமாழுது  உணர்ந்து  வகமாளவெதற்கு  நீ  என  அருகில்

இருப்பது  இனறியமமயமாதது”  எனறு  கூறிவிட்டு,  கடிவெமாளத்மத  ஒரு  சுண்டு  சுண்டிக்

குதிமரமயத் தட்டிவிட்டமார்.  அவெருடன கூடவெந்த,  அலுவெலர்களும்,  சவெமலயமாட்களும்

அவெமரத்  வதமாடர்ந்து  வசேனறமார்கள.  குதிமரயின  கமாலடி  கிளப்பிய  தூசியிசல  அவெர்கள

மமறந்து வசேனறமார்கள. ஆனமால் நிசேமாம்தமான மனம் வெருந்தினமார்!

மறுநமாள  நிசேமாம்  உமமாமரத்  தனியமாகச்  சேந்தித்தசபமாது,  “சநற்று  நீ  சமமாசேமமாக  நடந்து

வகமாண்டமாய்.  உசலமமா  முல்லமாக்களுடன  இவ்வெமாறு  எதிர்த்துப்  சபசியிருக்கக்  கூடமாது.

உனனுமடய  பமாமதயில்  அவெர்கள  அடிக்கடி  தமடவயழுப்புவெதற்கு  வெமாய்ப்பளித்து

விட்டமாசய!” எனறு வெருந்தினமார்.

“தந்மதசய! என சவெமலக்கும் உசலமமாவுக்கும் எனன சேம்பந்தம் இருக்கிறது?” எனறு

உமமார் சகட்டமான.

“அவெர்களுமடய  ஆதரவில்லமாத  எந்தக்  கமாரியமும்  வவெற்றிவபற  முடியமாது.  நீ

வதரிந்துவகமாளள  சவெண்டிய  விஷயங்கள  நிமறய  இருக்கினறன.  இப்வபமாழுது,  அரசே

சேமபயில்  நீ  பதவிசயற்கப்  சபமாகிறமாய்.  வெருடத்திற்குப்  பனிவரண்டமாயிரம்  மிஸ்கல்

நமாணயங்கள-வெரிமயக்  கழிக்கமாமல்  உனக்குச்  சேம்பளமமாகக்  கிமடக்கும்.  மமாலிகமா
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பிரியப்படுகிற  சபமாவதல்லமாம்  உனக்குப்  வபமானனமாக  வெமாரிக்  வகமாட்டுவெமார்.  அந்த

வெரும்படி  சவெறு  கிமடக்கும்”  எனறு  நிசேமாம்  வசேமால்லிக்வகமாண்டு  வெரும்சபமாசத  உமமார்

அதிசேயித்தமான. இத்தமன வபரிய வதமாமகமய அவென எண்ணிக் கூடப் பமார்த்தசதயில்மல.

“அவெருமடய  ஆதரவு  உனக்கு  இருக்கும்வெமரயிசல,  வவெகுமதிகளும்  பரிசுகளும்

விரும்பியசபமாவதல்லமாம் வகமாடுப்பமார்.  ஆனமால்  அவெர்  ஒருவெரிடம்  மவெத்திருக்கும்

நம்பிக்மக  குமறயுமமானமால்,  வகமால்லும்  கத்தி  முமனமயக்  கமாட்டிலும்  வகமாடுரமமாக

மமாறிவிடுவெமார்.  அரசேர்களின  சபமாக்சக  இதுதமான.  அனபிருந்தமால்  ஒசரயடியமாகத்  தூக்கி

மவெத்துக்  வகமாளளுவெமார்கள.  வவெறுப்பிருந்தமால்  உயிருக்கு  உமல  மவெக்கும்  ஆயுதமமாக

அவெர்கசள மமாறிவிடுவெமார்கள.  அவெருமடய கருமண உனமீது எனறும் இருக்குவமனசற

எண்ணுகிசறன.  அப்படிசய  அல்லமா  அருள  புரிவெமாரமாக!  ஆயினும்  அவெருமடய

அரண்மமன  முழுவெதும்  அவெருமடய  உளவெமாளிகள  சதனமடமய  வமமாய்க்கும்

சதனீக்கமளப்  சபமால  -  எங்கும்  சுற்றிக்  வகமாண்சட  யிருப்பமார்கள.  அவெர்களுமடய

கண்களுக்கு  எந்த  விஷயமும்  தப்பமாது,  உனமீது  வவெறுப்பூட்டுவெதற்குப்  பலர்

முயல்வெமார்கள.  அவெருமடய ஆதரவு இருக்கும்  வெமர  உன வெமாழ்வு  இனப வெமாழ்வுதமான.

அது  நீங்கியசதமா,  உனனுமடய  வெமாழ்வு  வபருமம,  வசேல்வெம்,  உயிர்  எல்லமாம்  அழிந்து

சபமாக சவெண்டியதுதமாம்.  எனனுமடய ஆதரவு உனக்கு எப்சபமாதும் உண்டு.  ஆண்டவென

அருளமால்  எனமன  சநரடியமாக  எதிர்ப்பவெர்கள  யமாருசம  இப்சபமாது  இல்மல.  சமலும்

எனனுமடய அரசியல் வசேல்வெமாக்கிற்குக் கமாரணம் எனனுமடய வபரும் உமழப்புத்தமான.

இந்த சேமாம்ரமாஜ்யத்மத அமமப்பதில் நமான வபரும் பங்வகடுத்துக் வகமாண்டிருக்கிசறன.”

இவ்வெமாறு  பலவிதமமான  உபசதசேங்கமளச்  வசேய்து  வெந்த  நிசேமாம்,  தமக்கு  அந்த

சேமாம்ரமாஜ்யத்மத  பமடப்பதில்  வநடுநமாளமாக  இருந்து  வெந்த  வபரும்  பங்மகயும்,  தன

உமழப்மபயும்,  அரசுக்கும்  தனக்கும்  உளள  வதமாடர்மபயும்  பற்றி  விரிவெமாக

எடுத்துமரத்தமார். அவெருமடய விளக்கத்திசல மூனறு தமலமுமறகள சேரித்திரசம அடங்கி

யிருந்தது.  பமழய  சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமான  புயல்  சபமாலப்  புகுந்து  பல  நமாடுகமள

வவெனறு  பமாக்தமாதிசல  வவெற்றிக்வகமாடி  நமாட்டியமதயும்,  அவலப்சபமா  நகமரயும்

வமக்கமாமவெயும்,  வமதினமாமவெயும்  மகப்பற்றியமதயும்  சேமாமர்கண்டிலிருந்து,

கமானஸ்டமாண்டி சநமாபில் வெமர பரந்து கிடக்கும் அந்தப் வபரிய சேமாம்ரமாஜ்யத்மதயும் அதன

ஏகசபமாகச் சேக்ரவெர்த்தியமாக இப்சபமாது விளங்கும் இளஞ் சிங்கம் சுல்தமான மமாலிகமாவின

நிமலமமமயயும்  மனக்கண்முன  வகமாண்டுவெந்து  நிறுத்தினமான.  உமமார்,  இப்படிப்பட்ட

ஓர்  அரசேனுக்குச்  சசேமவெ  வசேய்வெதில்  வபருமம  இருப்பதமாகக்  கருதினமான. “அடிக்கடி

வதமாந்தரவு  வகமாடுத்துக்  வகமாண்டிருக்கும்  எகிப்து  சதசேத்தின  கமாலிப்பிடமிருந்து

மூனறமாவெது  புண்ணியஸ்தலமமாகிய  வஜருசேலத்மதக்  மகப்பற்றிக்வகமாளள  சுல்தமான
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மமாலிகமா திட்டமிட்டிருக்கினறமார்.  வெருகினற வெமாமடக் கமாலத்தில் அவலப்சபமா வெழியமாக

நமது  பமடகள  வஜருசேலத்தின  மீது  பமடவயடுக்கப்  சபமாகினறன.”  எனறு  நிசேமாம்

கூறினமார்.

நிமனத்தவுடன  திட்டமிட்டு  இப்படிப்பட்ட  அழகிய  நகரங்கமளத்  தம்

சேமாம்ரமாஜ்யத்தில் சசேர்த்துக் வகமாளளக் கூடிய இந்தச் வசேல்வெ நிமலமய,  அந்த நிமலயின

வியத்தகு ஆற்றமல எண்ணி வியந்தமான உமமார். நிசேமாம் அவெர்கள உமமாமரத் தினந் தினமும்

அமழத்து  அவெனுக்கு  அரசேமாங்க  விஷயங்கமளப்  பற்றி  விரிவெமாக  எடுத்துமரத்தமார்.

சேட்டங்கமள  அமுல்  நடத்துவெதும்,  வெரி  வெசூலிப்பதும்,  பமடயமமப்பதும்,  ஒற்று

ஆடலும் பற்றிய எல்லமா விவெரங்கமளயும் எடுத்வதடுத்துக் கூறினமார்.

சுல்தமான மமாலிகமாவுக்கிருந்த ஆர்வெமுளள விஷயங்கள பற்றியும் நிசேமாம் வதளிவெமாகக்

கூறினமார்.  “சவெட்மடயமாடுவெதில்  சுல்தமானுக்கு  விருப்பம்  அதிகம்.  வபண்கமள

இதயமில்லமாத  அடிமமகளமாக  எண்ணி  நடத்துவெது  அவெருமடய  வெழக்கம்.

வதய்வீகத்திலும்,  அருள  வெமாக்குகளிலும்  மூட  நம்பிக்மக  அதிகம்  வகமாண்டவெர்.

அவெருமடய  பமாட்டன  அநமாகரீகமமான  குடிமயச்  சசேர்ந்தவென.  சுல்தமான  மமாலிகமா

அவெர்களின  பக்கத்தில்  எவெனமாவெது  சசேமாதிடர்கமளக்  வகமாண்டுவெந்து  எதிரிகள  மவெத்து

விட்டமால் சபமாதும்,  அந்தத் வதய்வீக நம்பிக்மகமயக் வகமாண்சட அவெமர அழித்து விட

முடியும். அவ்வெளவு தூரம் வதய்வீக விஷயங்களிசல மூட நம்பிக்மக வகமாண்டவெர். இமத

நிமனவிசல  மவெத்துக்  வகமாள!  உனனுமடய  வசேயல்  மிகவும்  கஷ்டமமானது.

ஜமாதகங்களிசலமா  சசேமாதிடத்திசலமா  உனக்குக்  வகமாஞ்சேம்கூட  நம்பிக்மகயில்மலவயனசற

சதமானறுகிறது.  எனமனப் வபமாறுத்த வெமரயில் நட்சேத்திரங்களின ஒழுங்கமான இயக்கசம,

கடவுளின ஆற்றலுக்கு எடுத்துக்கமாட்டு எனறு நம்புகிசறன.  சுல்தமான மமாலிகமா-ஏதமாவெது

ஒரு  விஷயத்மதப்  பற்றிசயமா,  ஏதமாவெது  கமாரியம்  சமற்வகமாளளுவெதற்குரிய  நல்ல

சநரத்மதப்பற்றிசயமா,  அந்தச்  வசேயலமால்  ஏற்படும்  வவெற்றி  சதமால்விமயப்  பற்றிசயமா

உனனுமடய  சயமாசேமனமயக்  சகட்டமால்,  அவெருமடய  ஜமாதகத்மத  மவெத்துக்  வகமாண்டு

உண்மமயமான கணிதமுமறயமால்  பலமாபலனகமள  வெகுத்துச்  வசேமால்லு.  சவெவறமாருவென,

அவெமரத்  தன  வெசேப்படுத்தும்படி  விட்டு  விடமாசத,  உனமனயும்  உன  வசேயமலயும்

வபமாறமாமமக் கண்களுடன கவெனித்து வெருபவெர் ஏரமாளம் எனபமத எப்வபமாழுதும் மறந்து

விடமாசத.” இவ்வெமாறு நிசேமாம் அவெனுக்குச் வசேமால்லி அவென நிமலமயயும், சவெமலமயயும்

அதன வபமாறுப்மபயும் உணர்த்தினமார்.

உமமார்  அவெர்  கூறியவெற்மறவயல்லமாம்  ஏற்றுக்  வகமாண்டமான.  மமாலிகமா  ஏதமாவெது

வதய்வீகக் குறிகளின விளக்கத்மதக் சகட்டமால்,  அதற்கு விமடயிறுப்பது மிக எளியசத !

பழங்கமாலத்துச் சசேமாதிடக் கமலஞர்கள வெகுத்து மவெத்த விதிமுமறகளினபடி கணக்கிட்டு,
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அவெற்றிற்கு  குறிப்பிடப்  பற்றுளள  பலனகமள  அப்படியப்படிசய  ஒப்பிக்க

சவெண்டியதுதமான.

அப்படிப்பட்ட குறிகளில் அர்த்தமில்மல எனறமால் அதனமால் எனன வெந்து விட்டது.

நம்புகிறவெர் நம்பிக் வகமாண்டிருக்கட்டும். நமக்வகனன நட்டம்? எனறு நிமனத்தமான.

“இனவனமானறு  கூறுகிசறன.  அரசேமாங்க  விஷயமமாக  ஏதமாவெது  ஆருடம்  சகட்டமால்,  நீ

எனக்கு  ஆளனுப்பு!  விவெரத்மதத்  வதரிந்துவகமாண்டு  அதற்குக்  கூறசவெண்டிய  சேரியமான

பதிமல நமான உனக்குத் வதரிவிக்கிசறன.  ஏவனனில்,  அரசியல் சபமாக்குப் பற்றி ஆருடம்

கூறுவெது  முடியமாத  கமாரியம்.  அது,  அரசியல்  சூழ்நிமலமய  ஆரமாய்ந்து  வசேமால்ல

சவெண்டியது.  அது  என  ஒருவெனமால்தமான  முடியும்.  ஏவனனில்,  அரசியல்  முமறமய

வெகுப்பதும்  நடத்துவெதும்  என  மகயிசலயிருக்கிறது.  ஆகசவெ  அந்த  விஷயங்களில்

எனமனக் கலந்துவகமாண்டு நீ சசேமாதிடம் கூறலமாம்” எனறமார் நிசேமாம்.

உமமார் அவெமர வியப்புடன சநமாக்கினமான.

“ஆண்டவென அருளின உதவியமால்,  இரண்டு மககள இந்தப் சபரரமசே ஆளுகினறன.

முடிபுமனந்த  சபரரசின  மகவயமானறு;  தமலப்பமாமகயணிந்த  இந்த  அமமச்சேனின

மகவயமானறு,  சபமாரும்  வவெற்றியும்  தண்டமனயும்  வவெகுமதியும்  அரசேரின  மகயமால்

ஆக்கப்வபறுவென.  ஒழுங்கும்,  வெரிமுமறயும்,  அரசியல்  வகமாளமகயும்  அமமச்சேரின

மகயமால்  பமடக்கப்படுவென.  நமான சுல்தமான  மமாலிகமா  அவெர்களுக்கு  உண்மமயமாகசவெ

உமழக்கிசறன. என உமழப்பின பயனமாகப் புதியவதமாரு சேமாம்ரமாஜ்யத்தின அடித்தளத்மத

அமமக்கப்  பமாடுபடுகிசறன.  ஆகசவெதமான,  அரசியல்  வகமாளமக  சேம்பந்தமமான

பிரச்மனகள  ஏற்படும்சபமாது  மட்டும்  நீ  எனமனக்  கலந்து  வகமாளள  சவெண்டும்

எனகிசறன, புரிகிறதமா?” எனறு சகட்டமார் நிசேமாம்.

“அப்படிசய!”  எனறு  உமமார்  ஒப்புக்  வகமாண்டமான.  கண்டிப்பு  நிமறந்த  இந்த

மனிதருமடய  முழு  நம்பிக்மகக்குரியவெனமாகத்  தமான  மமாறி  விட்டமதயுணர்ந்தமான.

தனமனக் கமாட்டிலும், சுல்தமான மமாலிகமாமவெக் கமாட்டிலும் இனனும் வசேமால்லப் சபமானமால்

மதத்  தமலவெர்களமான  உசலமமா  சேமபயினரில்  யமாமரயும்  கமாட்டிலும்  அறிவெமாளியமான

இவெருமடய நம்பிக்மகக்குரியவெனமாகத் தமான ஆகியமத எண்ணி மகிழ்ந்தமான.  நிசேமாமும்,

தனனுமடய வநடுநமாமளய திட்டம், நிமறசவெறியமதவயண்ணி மகிழ்ந்தமார்.

உமமாரின  ஒப்புதல்  கிமடத்த  மகிழ்ச்சியில்,  நிசேமாம்  டுனடுஷ்  பக்கம்  திரும்பி,

“இவெனுமடய  வசேல்வெமாக்மகக்  வகமாண்டு  நமாம்  மமாலிகமாமவெ  வெசேப்படுத்திக்

வகமாளளலமாம்”  எனறமான.  ஆனமால்,  உமமார்  அடுத்துக்  கூறிய  விஷயம்  அவெருமடய

மனக்சகமாட்மடமயத் தகர்த்தது.
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“இப்வபமாழுது  ஒரு  வெருட  கமாலத்திற்கு  நமான  இங்சக  யிருக்கத்  சதமவெயில்மல.

ஏவனனில்  தினந்சதமாறும்,  கமால  அளமவெக்  குறிப்வபடுத்துக்  வகமாண்டிருக்க  சவெண்டிய

சவெமலதமான.  அமதப்  சபரமாசிரியர்  மமமனும்,  மற்றவெர்களும்  கவெனித்துக்

வகமாளளுவெமார்கள.  இந்த  இமடக்  கமாலத்தில்,  பமடவயடுத்துச்  வசேல்லும்  சுல்தமான

மமாலிகமாவுடன,  நமான  சமற்குத்  திமசேயிசல  ஒரு  பயணம்  சபமாய்  வெரப்சபமாகிசறன.

சுல்தமானும்,  தனனுடன  வெரசவெண்டுவமனறு  எனமனக்  சகட்டுக்  வகமாண்டிருக்கிறமார்.”

எனறு வெமான சேமாஸ்திரியமான உமமார் பதில் உமரத்தமான.

உண்மமயில்  உமமார்தமான  சுல்தமான  மமாலிகமாவுக்கு  சமற்றிமசேப்  பமடவயடுப்புப்

பற்றிய  எண்ணத்மத  உண்டமாக்கினமான.  ஏவனனில்,  சமற்றிமசேயில்  பயணம்  வசேல்லும்

சேமாக்கில்  தன  அனபுக்குரியவெளமான  யமாஸ்மிமயத்  சதடிப் பிடிக்கலமாமல்லவெமா?

இப்வபமாழுது  அவெள  எங்கிருந்தமாலும்,  சதடிப்பிடித்து  வெரக்கூடிய  நிமல  அவெனிடம்

இருந்தது.  வபமாருளும்,  ஆட்களும்,  அதிகமாரமும்,  பலமிகுந்த சேக்கரவெர்த்தி ஒருவெரின பக்க

பலமும் எல்லமாம் அவெனிடம் இருந்தன.

டுனடுஷ்,  உமமார்  சமற்றிமசே  வசேல்வெதன  சநமாக்கத்மத  உடசன  புரிந்து  வகமாண்டமான.

யமாஸ்மி  எனற  அந்தச்  சிறுமிக்கமாகத்தமான  எனபது  ஒற்றர்  தமலவெனமாகிய  அவெனுக்கு

எட்டமாத விஷயமல்ல.

“இசத  உமமார்,  தப்பிசயமாடியதற்கமாக  எனமனக்  கண்டித்தமாசய,  நமாய்  சபமால்

அமலயவிட்டமாசய,  கிழவெமா!  இப்வபமாழுது,  நீசய  அவெமன  நழுவெ  விடப்  சபமாகிறமாய்!”

எனறு தன மனத்திற்குளசளசய நிமனத்துக் வகமாண்ட அவென,  வவெளியில் சகட்கும்படி,

பணிவுடன  “எழுதியபடிதமாசன  நடக்கும்”  எனறு  ஒரு  மத  நம்பிக்மகயுளளவெனுமடய

குரலில் கூறினமான.
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19. அவெமதிக்க வெந்தவென சேவெமமாகிப் சபமானமான!

அமலயடித்து நுமரயடித்துப் வபமாங்கிச் சீறிக்வகமாண்டிருந்தது அந்த ஏபிசரட்ஸ் ஆறு.

அந்த  ஆற்மறக்  கடப்பதற்கமாக  அதன  கமரயிசலயிருந்த  பமாழமடந்த  பமாபிசலமான

நகரத்தின ஒரு பகுதியிசல சுல்தமானின பமடகள கமாத்துக் வகமாண்டிருந்தன.  சுல்தமாமனத்

வதமாடர்ந்து  உமமாரும்  பிரபுக்களும்  சபரீச்சேம்  பழக்கமாடுகமளக்  கடந்து  அந்த

ஆற்றங்கமரக்கு  வெந்து  சசேர்ந்தமார்கள.  அவெர்களுக்குப்  பினனமால்  கட்டிடங்கள  இடிந்து

குவிந்து  கிடந்த  கற்களும்,  மணற்  குனறுகளும்  கமாட்சியளித்தன.  அழிந்துசபமான  அந்தக்

குட்டிச் சுவெர்களின ஊசட சுற்றிக் வகமாண்டிருந்தமான உமமார். சவெட்மடயமாடமாத சநரத்திசல,

நடனங்களும் கண்கட்டு வித்மதகளும் கமாண்பதிசல சுல்தமானுக்கு விருப்பம் அதிகம்.

பமாழமடந்து  சபமான  ஒரு  ரமாஜசேபமா  மண்டபத்திசல  சுற்றிலும்  வெண்ணத்

திமரச்சீமலகள  வதமாங்கவிடப்பட்டன.  பளிங்குப்  படிகக்  கற்களின  சமசல  விரிப்புகள

விரிக்கப்  பட்டன.  அரசேனுக்கும்  அந்தக்  சகளிக்மகக்கமாரர்களுக்கும்,  அரங்கம்

அமமக்கப்பட்டது.  இதிசல தினமும் நடனங்களும்,  வித்மதகளும் நமடவபற்றன.  ஒரு

நமாள  மமாமல  உமமாரும்  அங்கு  அமழக்கப்பட்டமான. “நட்சேத்திரங்கமளசய  பமார்த்துக்

வகமாண்டிருக்கும்  வெமானசேமாஸ்திரியமாசர,  எனனுமடய  இந்த  நமாய்களின  ஆட்டத்மதயும்

வகமாஞ்சேம் பமாரும்” எனறு சுல்தமான அவெமன அமர்ந்து பமார்க்கும்படி சகட்டுக் வகமாண்டமார்.

இரத்தினக் கம்பளத்திசல, உமமாருக்கமாக ஓரிடம் ஒதுக்கிக் வகமாடுக்கப் வபற்றது. அவென

எதிசர,  நடனக்கமாரர்கள சுழனறு சுழனறு வெந்தமார்கள,  சவெடிக்மகக் கமாரர்களின தமலவென

தமாசன ஓர் இமசே கருவி சபமாலக் கமாட்சியளித்தமான. அவெனுமடய இடுப்பிசல பிமணத்துக்

கட்டப்  பட்டிருந்த  ஒரு  முரசேத்தில்  அவெனுமடய  விரல்கள  ஒலிவயழுப்பின.  அசத

சேமயத்தில்  அவெனுமடய  சதமாளகளில்  கட்டப்பட்டிருந்த  சிறு  மணிகள  குலுங்கி

இமசேத்தன. அவென சுழனறு ஆடும்சபமாது அவெனுமடய தமலமுடியவிழ்ந்து சுழனறது.

ஆடிக் வகமாண்டிருந்த அந்தக் சகளிக்மகக் கமாரர்களின தமலவென சேட்வடனறு நினறு,

உமமாரின  எதிரிசல  மண்டியிட்டுத்  தன  மகமய  நீட்டி  வவெகுமதி  சகட்டமான.  அவிழ்ந்து

முன  வதமாங்கிய  முடிக்கற்மறயின  ஊடமாக  அவெனுமடய  விழிகள  உமமாமரக்  கூர்ந்து

சநமாக்கின.  உமமாரும்  அவெமனக்  கூர்ந்து  பமார்த்துக்  வகமாண்சட,  தன  விரல்  நுனியில்

மவெத்துக்  வகமாண்சட,  ஒரு  நமாணயத்மத  வவெகு  திறமமயமாகச்  சுண்டிச்  சுண்டிச்  சுழற்றி

விட்டமான.
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“கண்கட்டு  வித்மதயில்  சதர்ந்த  கமலஞசர!  இது  எனன  பிரமமாதம்!  வெமானத்துப்

பனிக்கட்டிகமள  (ஆலங்கட்டிகமள)  கீசழ வெரவெமழப்சபன.  மணற்புயமலயும் எழுப்பி

வீசேச் வசேய்சவென! இனனும் உங்கள எண்ணத்தில் இருப்பமதயும் எடுத்துமரப்சபன!”

அவென  தனமன  ஆபத்தில்  மமாட்டிவிட  முயலுகிறமான  எனபமத  யறியமாத  உமமார்

“அப்படியமானமால், நீ வபரிய வித்மதக்கமாரனதமான!” எனறமான.

“வெமானநூற்கமலஞசர  நமான  ஒரு  சமமாசேமமான  அசயமாக்கியன  எனறு  தமாங்கள

எண்ணுகிறீர்கள.  இருப்பினும்  எனக்குப்  பயப்படுகிறீர்கள!”  எனறமான.  அவெனுமடய

கூரிய பமார்மவெ உமமாரின சமசலசய பதிந்திருந்தது. சுல்தமானுக்கு இது ஒரு சவெடிக்மகயமாக

இருந்தது.  ஆவெலுடன  அவெமனக்  கவெனித்தமார். “வெமானநூற்கமலஞசர!  என  மனத்தில்

இருப்பமதத்  தமாங்கள  கூறுங்கள!  தங்களமால்  முடியவில்மல  எனறமால்  பரவெமாயில்மல.

முடியமாது எனறு வசேமால்லி விட்டமால் சபமாதும்!”  எனறமான.  அவெனுமடய பரந்த தமலமய

யமாட்டிக்  வகமாண்சட,  “எங்சக,  நமான  எந்த  வெமாசேல்  வெழியமாகப்  சபமாகப்  சபமாகிசறன.

வசேமால்லுங்கள  பமார்க்கலமாம்!  கிழக்கமா,  வெடக்கமா,  சமற்கமா  அல்லது  வதற்கமா?  எது  வெழிசய

நமான வவெளிசயறப் சபமாகிசறன.  தீர்க்கதரிசியமாசர!  வசேமால்லுங்கள பமார்க்கலமாம்” எனறமான

அவென. அது உமமாருக்கு ஒரு சேவெமால் சபமாலசவெ இருந்தது!

உமமாருக்கு  சிரிப்புச்  சிரிப்பமாக  வெந்தது.  ஒருவென  வவெளிசய  வசேல்வெமதயும்

விண்மீமனயும்  சேம்மந்தப்படுத்துகினற  சபமதமமமய  எண்ண  எண்ணச்  சிரிப்புதமான

வெந்தது.  ஆனமால்  அவென  சிரிக்கவில்மல.  கமாரணம்  மமாலிகமா  அவெமனக்  கவெனித்துக்

வகமாண்டிருந்தமார்.  அவெசரமா,  இந்த  மமாதிரி  விஷயங்களிசல  நம்பிக்மகயுளளவெர்.  கத்திச்

சேண்மடக்குத்  தயமாரமாக  இருக்கும்  வீரர்கமளப்  பமார்க்கும்  அசத  ஆர்வெத்சதமாடு,  அவெர்

உமமாமரயும், நமாடகத் தமலவெமனயும் கவெனித்துக் வகமாண்டிருந்தமார்.

“இது  மிகச்  சேமாதமாரண  விஷயம்..”  எனறு  இழுத்தமான  உமமார்.  “மக்கள  சபசிக்

வகமாளகிறமார்கள. தமாங்கள வபருந் திறமம வெமாய்ந்தவெர் எனறு. அப்படிப்பட்டவெர் ஏன பின

வெமாங்குகிறீர்கள.  இப்வபமாழுது  நமான  எந்த  வெமாசேல்,  வெழியமாகப்  சபமாசவென  எனறு

வசேமால்லுங்கள, பமார்ப்சபமாம்!” எனறமான அவென.

மற்ற  ஆட்டக்  கமாரர்களும்  அவெமனச்  சுற்றிலும்  வெந்து  நினறு  வகமாண்டமார்கள.

சுல்தமானுமடய ஆட்கள, வநருங்கி வெந்து நினறு வகமாண்டமார்கள, நனறமாகக் சகட்பதற்கமாக.

மமாலிகமா  உமமாரின  பதிமல  எதிர்பமார்த்துக்  கமாத்துக்  வகமாண்டிருந்தமார்.  நட்சேத்திரங்கமள

ஆரமாய்வெதற்கும் இந்த மமாதிரி சேம்பந்தமும் இல்மல எனறு வசேமால்ல எண்ணினமான உமமார்.

ஆனமால், வெமாய் திறக்க வெரவில்மல. உதடுகள அமசேயவில்மல.
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சுல்தமாசனமா,  அந்த மனிதன எண்ணுவெமதத் தனனமால் வசேமால்ல முடியுவமனறு நம்பிக்

வகமாண்டிருக்கிறமார்.  எந்தக்  கமாரணம்  கமாட்டி  எவ்வெளவு  விளக்கினமாலும்,  மமாலிகமாவின

மூட  நம்பிக்மகமயப்  சபமாக்குவெது  முடியமாத  கமாரியம் எனபமத  உணர்ந்து  வகமாண்டமான

உமமார். இந்த  ஆட்டக்கமாரன  தனமனக்  கவிழ்த்து  விட  சவெமல  வசேய்கிறமாவனனபமத,

வநடுசநரத்திற்குப்  பிறகு  அவென  புரிந்து  வகமாண்டமான.  இந்தச்  சூழ்ச்சிமயத்  தகர்க்கத்

தனனுமடய  புத்திசேமாலித்  தனத்மதப்  பயனபடுத்திசய  வவெற்றி  கமாண  முடியும்  எனறு

முடிவு கட்டினமான.

“சபனமாவும் தமாளும் வகமாண்டு வெமாருங்கள” எனறு உமமார் கட்டமளயிட்டமான.

அரசேரின  வசேயலமாளர்  ஒருவெர்,  அவென  முன  வெந்து  மண்டியிட்டு  ஒரு  சிறு  கமாகிதச்

சுருளும்,  சிறகு  சபனமாவும்  வகமாடுத்துவிட்டு  சபமானமார்.  சூழ்ச்சிமயச்  சூழ்ச்சியமால்தமான

பமாரமாட முடியும் எனற எண்ணத்துடன அவெற்மற வெமாங்கிக் வகமாண்டமான உமமார்.  அரசேரின

வெமானசேமாஸ்திரியின கடமம இதுதமான சபமாலும் எனறு எண்ணிக்வகமாண்சட, சயமாசித்தமான.

தமானவசேமால்லுவெது தவெறமாகிவிட்டமால் மமாலிகமா மதிக்கவும் மமாட்டமார்,  இந்த நிகழ்ச்சிமய

மறக்கவும் மமாட்டமார். வசேமால்லுவெது மட்டும் சேரியமாக இருந்துவிட்டமால்...? நமானகு கதவுகள,

கிழக்கு,  வெடக்கு,  சமற்கு,  வதற்கு...  ஏசதமா  முடிவுக்கு  வெந்து,  தமாளில்  எனனசவெமா  சில

வசேமாற்கமள  எழுதி  முடித்தமான  உமமார்.  தமாமள  மடித்தமான,  எழுந்தமான,  மமாலிகமாவின

அனுமதியுடன  முன  நடந்து,  படிக்கட்டுகளின  பக்கத்திசலயிருந்த  பளிங்குக்  கல்லின

சமசலயிருந்த  படிவெத்தின  கீசழ  அமதச்  வசேருகி  மவெத்துவிட்டு  மீண்டும்  தமானிருந்த

இடத்தில் வெந்து உட்கமார்ந்தமான.

ஆட்டக்கமாரமனப் பமார்த்து, “இனிசமல் நீ சபமாகலமாம்!” எனறமான.

ஆட்டக்கமாரனின  கண்கள  ஒளி  வீசின.  தன  சூழ்ச்சி  பலிக்கப்  சபமாகிறவதனற

எண்ணத்திசல  அவென  உளளம்  பூரித்தது.  முனனுக்குச்  சில  அடிகள  நடந்து  வெந்தவென,

கீழ்த்திமசே  வெமாசேமல  சநமாக்கி  ஓடினமான.  அவென  சதமாள  மணிகள  குலுங்கிவயமாலித்தன.

பிறகு,  வவெற்றிக்  குரல்  எழுப்பிக்  வகமாண்சட,  பக்கத்திசலயிருந்த  சுவெமர  சநமாக்கிப்

பமாய்ந்தமான.  பூசவெமலயுடன  வதமாங்கிய  திமரச்  சீமலமயத்  தூக்கிச்  சுற்றியபடி,  சுவெரின

நடுவில்  இருந்த  சிறு  கதமவெத்  திறந்து  வகமாண்சட  “இந்த  வெழியமாக  நமான  வவெளிசய

பமாகிசறன!” எனறு வசேமால்லி விட்டுப் சபமானமான. அவென வசேனறதும், தூக்கிய திமரச்சீமல

கீசழ  விழுந்தது. பமார்மவெயமாளர்கள  ஆச்சேரியத்துடன  பமார்த்துக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.

மமாலிகமா, அந்தத் தமாமள எடுத்து வெரும்படி தனனுமடய வசேயலமாளமரப் பணித்தமார்.

அவெர்  வகமாண்டு  வெந்து  வகமாடுத்ததும்,  பிரித்துப்  படித்தமார்.  அவெருமடய  கண்கள

வியப்பமால் விரிந்தன. எழுதியிருந்தமத இமரந்து படித்தமார்.
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“ஐந்தமாவெது கதவு வெழியமாக!”

“யமா  அல்லமா  சதவெமதகளின  சபரமாசேமாசன!  உண்மமயில்  நீ  ஒருவெனின

எண்ணங்கமளத் வதரிந்து வகமாளகிறமாய்!” எனறு பமாரமாட்டினமார்.

உமமார் ஒனறும் சசேமாதிடக் கணக்குப் பமார்க்கவில்மல.  அந்தப் பயலின சூழ்ச்சிமயப்

பற்றிச்  சிறிது  சயமாசித்துப்  பமார்த்தமான.  நமானகு  திமசேக்  கதவுகளில்  ஏதமாவெது  ஒனறின

வெழியமாக  அவென  சபமாவெதமாக  இருந்து,  தமானும்  ஒரு  திமசேமயக்  குறிப்பிட்டமால்,  தன

அதிர்ஷ்டவெசேமமாகத்  தமான  குறிப்பிடும்  திமசேயும்  அவென  வவெளிசயறும்  திமசேயும்

ஒனறமாகசவெ  இருந்து  விடவும்  கூடும்.  ஆனமால்,  தனமன  நிச்சேயமமாக  சமமாசேம்  வசேய்ய

நிமனத்த  அந்தப் பயல்,  அதிர்ஷ்டம் விமளயமாடுவெதற்குரிய வெமாய்ப்மபக் கூட தனக்குக்

வகமாடுக்க மமாட்டமான. உமமார் நிச்சேயமமாகத் சதமால்வியமடவெமதசய விரும்புவெமான.

ஆகசவெ,  உமமார்  நமானகில்  எமதயமாவெது  வசேமால்லுவெமத  எதிர்பமார்த்து,  இங்குளள

யமாருக்கும்  வதரியமாத  சவெவறமாரு  தனிக்  கதவு  ஒனறின  வெழியமாக,  அவென  சபமாவெதற்குத்

திட்டமிட்டிருக்க சவெண்டும் எனறு சூழ்ச்சியின சபமாக்மகயமாரமாய்ந்து முடிவு வசேய்தமாசன

தவிர சவெறில்மல.

மமாலிகமா  அவெனருகில்  வநருங்கி  வெந்து  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டு  அவென  சதமாளிசல

தட்டிக்  வகமாடுத்தமார்.  ‘நீ  தமான  இரண்டமாவெது  அறிஞர்  அலி  வசேனனமா’  எனறு  மனமமாரப்

பமாரமாட்டினமார்.  தன  வசேயலமாளமரக்  கூப்பிட்டு,  “உமமாரின  வெமாய்  நிமறயத்  தங்க

நமாணயங்கமள அளளிக் வகமாட்டு. இந்தப் வபமானனமான வெமாமய வபமானனமாசலசய நிரப்பு”

எனறமார்  உட்சன  அந்தச்  வசேயலமாளன,  சுல்தமான  அருகில்  இருந்த  வபட்டிமயத்  திறந்து,

உமமாரின வெமாயிசல வபமான நமாணயங்கமளத் திணிக்கத் வதமாடங்கிவிட்டமான. “சேரி, எழுந்து

சபமாய்,  அந்த  ஆட்டக்கமார  நமாமயத்  சதடிப்  பிடித்து,  வெயிறு  நிமறயும்  வெமர  வெமாயிசல

மணமலக் வகமாட்டி நிரப்பு. நம் அறிவுலக சமமதமய அவெமதித்த குற்றத்திற்கு அதுதமான

தண்டமண”  எனறமான.  அரசேர்  ஆமணமய  நிமறசவெற்றச்  சில  ஏவெலர்  வவெளியில்

வசேனறமார்கள.

உமமார்  தப்பினமான.  அவென  வெமாயிசல  எல்லமா  நமாணயத்மதயும்  திணிக்கமாமல்,

வபட்டிசயமாடு  வகமாடுத்தமார்கள.  விமடவபற்றுக்  வகமாண்டு  உமமார்  வவெளிசயறினமான.

அடிமமவயமாருவென, வபட்டிமயத் தூக்கிக் வகமாண்டு அவென கூடப் சபமானமான.

வெழியிசல ஒசர  கூட்டமமாக இருந்தது.  சிப்பமாய்கள இரண்டு சபர்  பிடியிசல சிக்கித்

துடித்துக்  வகமாண்டிருந்தமான  ஆட்டக்கமாரன.  மூனறமாவெது  ஆள  வெமாளமால்  அவென  வெமாமயக்

கிழித்து,  சேமாக்கு  மணமல  அதில்  சேமாய்த்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  பமாவெம்!  அவென

அழுகுரமலக் சகட்டுக் வகமாண்சட உமமார் அங்கிருந்து தன கூடமாரம் வசேனறமான.
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20. நளளிருளில் ஒருவென நட்பு சவெண்டுவமனறமான!

அனறு  இரவு  உமமார்  வவெகுசநரம்  வெமர  தன  புத்தகங்களிசலசய  ஆழ்ந்திருந்தமான.

தனனுடன,  பணப்வபட்டி  தூக்கிக்வகமாண்டு  கூட  வெந்த  அந்தக்  கரிய  அடிமம

வெழக்கம்சபமாலத்  தூங்கவில்மல  எனபமதக்  கவெனித்தமான.  அவென

முணுமுணுத்துக்வகமாண்சட  முடங்கிக்  கிடந்தமான.  இரண்டமாவெது  நிழலுருவெம்  ஒனறு

அந்த  அடிமமயின  அருகிசல  வெந்ததும்,  இரண்டு  சபரும்  வமல்லிய  குரலிசல

சபசிக்வகமாண்டிருந்தமார்கள.  உமமாருக்கு  அதன  பிறகு  சவெமல  ஒடவில்மல.  தன

இருக்மகயிலிருந்து எழுந்தமான. அமதக் கண்ட அந்த அடிமம.

“யமா!  சூலமாஜமா  அவெர்கசள!  இனமறய  இரவு,  வபரிய  மமாயத்தனமமயுமடயதமாக

இருக்கிறது. தங்கள அடிமம நமாய் அச்சேங் வகமாளகிறது” எனறமான.

மற்வறமாருவென,  “தயவுவசேய்து,  தங்கள  கமாலடியின  அருகிசலசய

எங்கமளயமர்ந்திருக்க  அனுமதியுங்கள.  இரவு  எங்கமளப்  பயமுறுத்துகிறது.”

எனறமான. எரிந்துவகமாண்டிருந்த  விளக்கின  அருகிசல  நகர்ந்து  வெந்து,  அந்தப்  புதிய

சவெமலக்கமாரன  வசேமால்லத்  வதமாடங்கினமான.  கமடத்  வதமாழுமகக்குப்  பிறகு  அவென

பமாழமடந்து  கிடந்த  இடங்களின  வெழிசய  நடந்து  வெந்து  வகமாண்டிருந்தமானமாம்.  ஒரு

சமட்டின  மீது  வபரும்  வவெளிச்சேமமாயிருந்ததமாம்.  அது  நிலவின  வவெளிச்சேம்  அல்ல.

ஏவனனில் நிலவு அனறு கிமடயமாது அமமாவெமாமசே அந்த வவெளிச்சே வெட்டத்தின மத்தியிசல

ஒரு  மனித  உருவெம்  சதமானறியது  அருகில்  வநருங்கிப்  பமார்த்தவபமாழுது  சவெறு  இரு

உருவெங்கள வதரிந்தன.

அமர நிர்வெமாணமமாக இருந்த ஒரு மனித உடல், வநளியும் பமாம்மபப் சபமால் தமரயில்

நகர்ந்து  வகமாண்டிருந்தது.  பழுப்பு  நிறமுமடய  வபரிய  கழுகு  ஒனறு  அந்த  ஒளி

வெட்டத்மதச்  சுற்றி  வெட்டமிட்டுக்  வகமாண்சட,  வெந்ததமாம்.  இவ்வெமாறு  அவென  வசேமால்லி

வெரும்வபமாழுசத,  அமதக்  கண்ணமால்  பமாரமாத  அந்த  அடிமம  வதமாடர்ந்து  வசேமால்லத்

வதமாடங்கினமான.  சநசர  அவென  பமார்க்கமாவிட்டமாலும்,  அந்தப்  புதிய  சவெமலக்கமாரன

ஏற்வகனசவெ கூறியமத அவென திருப்பிச் வசேமானனமான.

“அந்தப் வபரிய சமட்டிசல இருந்த அந்த வவெளமளப் பிசேமாசு,  கழுகுடன சபசியது.

அது சபசிக்வகமாண்டிருந்த  சபமாசத  கீசழ கிடந்த  அமர  நிர்வெமாணஉருவெம் ஒரு பமாம்பமாக

மமாறிவிட்டது.  அங்சக ஒரு கத்தியும் இருந்தது.  இது ஓர் அதிசேய மமாய வித்மதயல்லவெமா?

நிமனக்கும்சபமாசத பயமமாயிருக்கிறது” எனறமான நீக்சரமா அடிமம,
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சவெமலக்கமாரன வதமாடர்ந்தமான; “நகர்ந்து வெந்து வகமாண்டிருந்தசத உருவெம்,  அதுதமான

வெயிறு  நிமறய  மண்ணுண்ட  ஆட்டக்கமாரன.  அறிவின  ஆசேமாசன!  தங்கள  வபயர்  அங்கு

சபசேப்படுவெமதயும்  சகட்சடமாம்.  எத்தமன  வபரிய  மமாயவித்மத  அவெர்களுமடயது?

எனறமான.

“எங்சக?

“அசதமா அங்சக, அத்தப் வபரிய மணல் சமட்டிசல!”

“ஒரு  விளக்வகடுத்துவெமா.  எனக்கு  வெழிகமாட்டு.  அங்சக  சபமாகசவெண்டும்”  எனறமான

உமமார். யமாசரமா,  அந்த  மணல்  சமடுகளின  ஊசட  அந்த  ஆட்டக்  கமாரமனப்  புமதத்துக்

வகமாண்டு  இருந்திருக்க  சவெண்டும்.  அமதப்  பமார்த்துவிட்டு  ஏசதமா  உளறுகிறமான

சவெமலக்கமாரன  எனறு  உமமார்  எண்ணினமான.  ஆனமால்  பயப்பட்டுக்  வகமாண்டிருக்கும்

இரண்டு  அடிமமகமளயும்  தனசனமாடு  ஓர்  இரவு  முழுவெதும்  மவெத்துக்  வகமாண்டிருக்க

உமமார்  விரும்பவில்மல.  அவெர்களுக்கு  சவெமலக்வகமாடுக்க  தீர்மமானித்தமான.  அந்த

சவெமலக்கமாரன,  உமமார் கூறியபடி ஒரு மகவிளக்மக எடுத்துக் வகமாண்டு வெந்தமான.  உமமார்

அவெமனப்  பினவதமாடர்ந்தமான.  மற்வறமாரு  அடிமம  பயத்தமால்  உடம்பு  கிடுகிடுக்க,

உமமாமரவயமாட்டிய படிசய வதமாடர்ந்து வசேனறமான. சிறிது தூரம் வசேனற பிறகு, ஓரிடத்தில்

வெமளந்து,  குட்டிச்  சுவெர்களின  ஊடமாகச்  வசேனறு  ஏற்வகனசவெ  ஒரு  வபரிய  வதருவெமாக

இருந்திருக்க  சவெண்டிய  ஒரு  பமாமதயில்  வெந்து  நினறமார்கள.  அங்சக  நினறதும்,

சவெமலக்கமாரன  தன  மகவிளக்மக  ஆட்டினமான.  அப்படி  ஆட்டினமால்  அது  இனனும்

நனறமாக எரியும் எனபதற்கமாக ஆட்டுபவென சபமால் ஆட்டினமான.

“இனனுங் வகமாஞ்சே தூரம்தமான. சிறிது தூரம் வசேனறு வெலது புறமமாகத் திரும்பிப் சபமாக

சவெண்டியதுதமான.  நமான  இங்சகசய....  நிற்கிசறசன!”  எனறமான  விளக்கு  மவெத்திருந்த

அந்தப்  புதிய  சவெமலக்கமாரன.  அவென  மகயில்  இருந்த  விளக்மக  வெமாங்கிக்  வகமாண்டு

உமமார்  நடந்தமான.  அசத  சேமயத்தில்  பினனமால்,  அந்த  இரண்டு  சவெமலக்கமாரர்களும்

விழுந்தடித்துக் வகமாண்டு ஓடும் ஓமசே சகட்டது.  பக்கத்துக்குப் பக்கம் திரும்பி திரும்பிப்

பமார்த்துக்வகமாண்சட  அவென  தனனந்தனியமாகச்  வசேனறமான.  அவ்வெமாறு  வசேல்லும்சபமாது

தனக்கு சநசர உயரத்தில் மங்கலமாக வவெளிச்சேம் ஒனறு வதரிந்தமதக் கண்டமான.

அந்த  வவெளிச்சேம்!  ஏற்வகனசவெ  இருந்த  ஒரு  சகமாயிலின  இடிந்த  குவியலின  சமல்

வதரிந்தது.  பகல்  முழுவெதும்  சுற்றிக்  வகமாண்டிருந்த  உமமார்  இந்தப்  பகுதியில்

சுற்றியிருந்தபடியமால்  அதன  உயரப்  சபமாவெதற்குரிய  வெழிமயத்  சதடுவெது  எளிதமாக

இருந்தது.  அந்தக்  குவியலின  உச்சிமய  அவென  அமடந்தவபமாழுது  ஒரு  சுவெரின

வவெடிப்பின  ஊடமாக  அந்த  வவெளிச்சேம்  வெருவெமதக்  கண்டமான.  சேமாதமாரண  எண்வணய்
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விளக்கின  ஒளிமயக்  கமாட்டிலும்  அந்த  வவெளிச்சேம்  மிகுந்த  ஒளிப்பமடத்ததமாயிருந்தது.

அந்த ஒளிவெட்டத்தின இமடசய உட்கமார்ந்திருந்த அந்த மனிதன, உமமாரின வெருமகக்கமாகக்

கமாத்திருந்தவென சபமால் எழுந்து நினறமான.

“ஒருவென சபமாகிறமான!  மற்வறமாருவென வெருகிறமான!”  எனறு அந்த மனிதன கூறினமான.

உமமாமரக்  கமாட்டிலும்  குட்மடயமாகவும்,  அடர்ந்த  புருவெமும்,  சுருண்ட  மழித்த  தமாடியும்

உமடயவெனமாகவும்  ளங்கிய  அந்த  மனிதன  அரபிக்  கமாரர்கமளப்சபமால்  அவெனுமடய

அகனற சதமாளகளிசல ஒரு சேமால்மவெ சபமார்த்தியிருந்தமான.  ஆனமால் அவெமனப் பமார்த்தமால்

ஓர் அரமாபியமனப் சபமால் சதமானறவில்மல.

தமரமய சநமாக்கிக் குனிந்த அவென கீசழ கிடந்த அந்த ஆட்டக்கமாரனின பிணத்தின

சமல்  உமமாரின  பமார்மவெ  படும்படி  வசேய்தமான.  மமார்பின  நடுசவெ  பமாய்ந்திருந்த  ஒரு

கத்தியின பிடி மட்டும் வவெளிசய நீட்டிக் வகமாண்டிருந்தது. “அவெனுமடய சவெதமனமயப்

வபமாறுக்க முடியமாமல் நமானதமான குத்தித் தீர்த்சதன” எனறமான அந்த மனிதன.

சமசல ஒரு கழுகு வெட்டமிட்டுக் வகமாண்டிருந்தது. உமமார் அமதக் கவெனித்தமான. “அது

எனனுமடய  கூட்டமாளி  உயர்ந்த  இடங்களிசல  அது  எனசனமாடு  வெந்து  சசேர்ந்து

வகமாளளும்” எனறமான அந்தக் குட்மட மனிதன.

“நீ யமார்?’ எனறு சகட்டமான உமமார்.

“மமலப்பிரசதசேத்மதச் சசேர்ந்தவென.  சர நகரவெமாசி” எனறு பதில் கூறினமான.  அப்படிக்

கூறும்வபமாழுது அவெனுமடய ஒளி மிகுந்த கண்களிசல புது மினனல் சதமானறியதுசபமால்

இருந்தது.

சர  எனபது  பமாரசீகத்தின  பனிமமலச்  சிகரங்களின  ஊசட  உளள

மமலப்பிரசதசேத்திசல  யிருந்த  ஒரு  நகரம்.  இந்த  மனிதன  ஒரு  பமாரசீகத்தவெனமாக

இருக்கலமாம். எனினும் அவெனுமடய வமமாழி உச்சேரிப்பு எகிப்தியர்களுமடயமதப் சபமால்

சதமானறியது.  பல  வமமாழிகமளயும்  இயல்பமாகப்  சபசேக்கூடிய

பயிற்சியுமடயவெவனனபதும்  அவெமனப்  பமார்த்த  மமாத்திரத்திசலசய  வதரிந்து  வகமாளள

முடிந்தது.

“கூடமார  மடிப்பவெனமாயிருந்து,  அரசேரின  வெமானநூற்கமலஞனமாகி  இருப்பவென  நீ,

அல்லவெமா? இப்வபமாழுது, இஸ்டமாரின சகமாயிலிசல நினறுவகமாண்டு பலரும் மபத்தியம்.
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21. புதிய மதம் பரப்பப் புறப்பட்ட ஒரு கூட்டம்

நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்கள  வவெகு  தூரத்தில்  இருந்து  வகமாண்சட  தனமனக்

கண்கமாணித்து  வெருவெமத  உமமார்  புரிந்து  வகமாண்டமான.  மறுபடியும்,  நமாசடமாடிகளமான

ஆட்டக்கமாரர்கள தன பமாமதயில் குறுக்கிடவில்மல;  குறுக்கிடும்படி விடப்படவில்மல

எனபமதயும்  உணர்ந்து  வகமாண்டமான.  எப்வபமாழுதும்  புனசிரிப்புடன  கூடிய  இந்து

மதத்தினனமான  ஒரு  கடிதம்  எழுதுபவென,  உமமார்  தன  கூடமாரத்தில்  தனியமாக

இருக்கும்வபமாழுது  வெந்து  சேமாமர்கண்டிலும்,  பமால்க்  நகரிலும்  நடக்கக்கூடிய

விஷயங்கமளப்  பற்றியும்  வெதந்திகமளப்  பற்றியும்  சுல்தமான  மமாலிகமா  அவெர்களின

நடவெடிக்மககமளப் பற்றியும் அடிக்கடி வசேமால்லுவெமான.

வெமாரந்சதமாறும்,  நிசேமாம்  அவெர்களிடமிருந்து  வெரும்  கடிதங்கள  அவெனுக்கு  மிகமிகப்

பயனபட்டன.  வபரும்பமாலும்,  இந்தக்  கடிதங்களில்  நிசேமாம்  அவெர்களின  சவெமலத்

திட்டங்கமளப் பற்றிய வசேய்திகமளத் வதரிவித்தன. வெரக்கூடிய ஆபத்துக்கமள தவிர்த்து,

பிறகு  வகமாளளப்பட  சவெண்டிய  வகமாளமககமளப் பற்றி  அமவெ  கூறின.  இவ்வெமாறமாக,

மமாலிகமாவின  பமடகள  புனித  ஸ்தலமமான  வஜருசேலத்மதக்  மகப்பற்ற  சவெண்டியது

எவ்வெளவு இனறியமமயமாதது எனபமத உமமார் உணர்ந்து வகமாண்டமான.

சகமாடிக்கணக்கமான  மத  நம்பிக்மகயுளளவெர்களமால்,  இஸ்லமாத்தின  தமலவெரமாகவும்,

பமாக்தமாது  சதசேத்தின  கமாலிப்பமாகவும்  கருதப்படும்  அளவுக்கு  மமாலிகமா

மதிப்புமடயவெரமாகி  விட்டமார்.  ஏற்வகனசவெ  வமக்கமா  வமதினமா  எனற  இரு  புண்ணிய

ஸ்தலங்கமளயும் துருக்கியர்கள மகப் பற்றியமாகி விட்டது. முமற வகட்ட அரசு வசேய்யும்

வகய்சரமாவின கமாலிப் மகயிலிருந்து மூனறமாவெது புண்ணிய ஸ்தலமமான வஜருசேலத்மதயும்

மகப்பற்றி மமாலிகமா அவெர்களின வபரிய சேமாம்ரமாஜ்யத்தில் சசேர்க்கப்பட சவெண்டியது மிக

முக்கியமமானது.

இதன  கமாரணமமாகசவெ,  மமாலிகமா  அவெர்கள  வெடக்சகயுளள  மதவிசரமாத்திகளமான

மபசேமாந்தியர்கமள எதிர்த்தும் தம் பமடகமளச் வசேலுத்த சவெண்டியிருந்தது.  புனிதமமான

இந்தப்  சபமாரமாட்டத்திசல  இஸ்லமாத்தின  மமாவபரும்  தமலவெரமான  சுல்தமான  அவெர்கள

ஈடுபடும் வெமரயில்,  அவெருமடய வகமாடியின கீழ் பமட திரண்டு வகமாண்சடயிருக்குசம

தவிரக்  குமறயமாது.  சேமவவெளிப்  பிரசதசேங்களிலிருந்து,  புதிது  புதிதமாகத்  துருக்கிப்  சபமார்

வீரர்கள வெந்து வகமாண்சடயிருந்தனர்.  பமடயில் சசேருவெதற்கமாக சமற்கு சநமாக்கி மீண்டும்

மீண்டும் நிசேமாம் வீரர்கமள அனுப்பிக் வகமாண்சடயிருந்தமார்.
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உருவெமில்லமாத  கம்பளி  மயிர்களின  குவியல்கமளச்  சசேர்த்து  நூலமாக்கித்  தறியின

முனசனயிருந்து வகமாண்டு துணிகமள நய்யும் வநசேவெமாளிமயப் சபமால்,  நிசேமாம் அவெர்கள,

இருந்த  இடத்தில்  இருந்து  வகமாண்சட,  இந்த  சேமாம்ரமாஜ்யத்மத  உருவெமாக்கும்  வபரும்

பணியில் ஈடுபட்டிருப்பமத உமமார் மிக மிகத் வதளிவெமாகப் புரிந்து வகமாண்டமான.

“வஜருசேலத்தில்  பமடவயடுக்கலமாமமா?  நல்ல  கமாலம்தமானமா?”  எனறு  மமாலிகமா

அவெர்கள சகட்டவபமாழுது, ‘ஆகமா! இந்த மமாதம் மிகப் வபமாருத்தமமாக இருக்கிறது. தங்கள

கிரகத்தின  அருகிசலசய  வசேவ்வெமாயும்  வெந்து  வநருங்கியிருப்பதமால்,  உடசன

பமடவயடுக்க சவெண்டியதுதமான” எனறு சசேமாதிடம் வசேமானனமான உமமார்.

அவென கூறிய சசேமாதிடம் உண்மம எனபமத மமாலிகமா நனறமாக அறிவெமார். இருப்பினும்

உமமார்  பமடவயடுப்மப  மறுத்திருந்தமால்  தனனுமடய  வெமான  நூற்  கமலஞரின  சமல்

மிகமிக  மதிப்பு  மவெத்திருந்த  சுல்தமான,  நிச்சேயமமாகத்  தனனுமடய  சபமார்த்  திட்டத்மத

மமாற்றிக் வகமாண்டிருப்பமார். அவ்வெளவு தூரம் அவெருக்கு உமமார் மீது நம்பிக்மக யிருந்தது.

சுல்தமானின  பமடகள  அப்வபமாழுது  அவலப்சபமா  நகரின  வசேம்மண்  வவெளிப்

பிரசதசேத்தில் முகமாமிட்டிருந்தன. வஜருவசேலத்மதக் மகப்பற்றுவெதற்கமாகச் வசேல்லவிருந்த

தளபதி  அமீர்  அஜீஸின  பமடகசளமாடு  தமானும்  வசேல்வெவதனத்  தீர்மமானித்தமான  உமமார்.

அவென  சமற்குக்  கடமலப்  பமார்க்க  சவெண்டுவமனறு  விரும்புவெதமாகவும்  அதற்கு  முன

எந்தக்  கடற்கமரமயயும்  அவென  பமார்த்தசதயில்மலவயனறும்,  சமலும்  வஜரூசேலத்தில்

உளள  மசூதிக்கு  யமாத்திரிகனமாகப்  சபமாகசவெண்டுவமனறும்  விரும்புவெதமாகவும்  சுல்தமான

மமாலிகமாவிடம்  அவென  வதரிவித்தமான.  உண்மமயில்  அவென  சநமாக்கம்  அமவெயல்ல.

வெழியில் கடந்து வெந்த நகரங்கள முழுவெதும், அப்வபமாழுது தங்கியிருந்த அவலப்சபமா நகர்

முழுவெதும், சேந்மத கூடுமிடம் எங்கும் அவென விசேமாரித்துப் பமார்த்தும் யமாஸ்மிமயப் பற்றி

எந்தவவெமாரு தகவெலும் கிமடக்க வில்மல.  மீஷித் நகரிலிருந்து ஓர் இளம் மமனவியுடன

வெந்த  துணி  வியமாபமாரிமயப்  பமார்த்ததமாக  அமடயமாளம்  வசேமால்லக்  கூடியவெர்  யமாமரயும்

அவென  கமாணவில்மல.  ஆகசவெ  சமலும்,  வஜருசேலம்  வெமர  வசேனறு  அவெமளத்  சதட

சவெண்டுவமனபசத அவெனுமடய சநமாக்கம்.

அவலப்சபமாவிலிருந்து,  வதனமுகமமாகச்  வசேல்லும்  பமாமதயிசல  வசேனறமால்,

டமமாஸ்கஸ்  பட்டணத்திற்கும்,  பமாமலவெனத்மதக்  கடந்தமால்  எகிப்துக்கும்  சபமாகலமாம்.

இந்தத்  வதன  திமசேப்  பமாமதயில்  வசேனறமால்,  யமாஸ்மிமயப்  பற்றிச்  வசேய்தி  எதுவும்

அறியலமாம்.  இதுசவெ  அவெனுமடய  திட்டம்,  டுனடுமஷப்  சபமால்  வசேய்திகமளச்

சசேகரிக்கும் ஆற்றல் தனக்கில்மலசய எனறு வெருந்தினமான.

120



“உனனுமடய  புனித  யமாத்திமர  வதமாடங்கட்டும்!  நீ  அங்கு  வசேல்லும்  வபமாழுது,

துரத்தில்  இருக்கும்  அந்த  மசூதியின வதமாழுமக  மண்டபத்தில்,  என  சேமார்பமாக  ஒனபது

முமற  வதமாழுமக  நடத்தி  ஆண்டவென  அருமளப்  வபற்றுவெமா !”  எனறு  அனுமதித்தமார்

மமாலிகமா.

கூடமார  மடிப்பவெனின மகனமாகப்  பிறந்த  உமமார்,  கடவுளின அருளமால் அரும்வபரும்

ஞமானம்  வபற்றவெனமாக  விளங்கும்  உமமார்,  தன  பமடவயடுப்பு  நமடவபறும்  வபமாழுசத

இப்படிப்பட்டவதமாரு  புனித  யமாத்திமரமய  முடிப்பது  மிகப்  வபமாருத்தமமானசதவயனறு

அந்த  இளந்  துருக்கியரமான  சுல்தமான  மமாலிகமா  எண்ணினமார்.  ஆனமால்,  உமமார்

தனமனவிட்டுப்  பிரிந்திருக்கக்கூடிய  அந்த  இமடக்கமாலத்திசலயுளள  ஒவ்வவெமாரு

நமாளிலும், அதிர்ஷ்டந்தரக் கூடிய நல்ல நமாட்கமளயும், சவெண்டமாத நமாட்கமளயும், பற்றிய

பட்டியல்  ஒனமறக்  குறித்து  வெமாங்கிக்  வகமாளள  அவெர்  தவெறவில்மல.  சுல்தமானின

ஜமாதகத்தில் வசேவ்வெமாய் சேனி, சுக்கிரன ஆகிய கிரகங்கள சசேர்த்துக் கமாணப்படுவெதமால், திடீர்

சேம்பவெங்கள  ஏற்படக்  கூடுவமனபது  ஜமாதகப்  பலனமாகக்  கமாணப்பட்டதமால்  சுல்தமான

இதிசல  மிகக்  கவெனமமாக  இருந்தமார்.  சுல்தமான  தம்  வெமானநூல்  கமலஞருக்கு  ரமாஜமாங்கக்

வகமாடி  பிடிக்கும்  ஒரு  குழுத்தமலவெமனயும்,  கமாத்தமாயமானி  வெகுப்மபச்  சசேர்ந்த  கரிய

நிறம்பமடத்த  குதிமர  வீரர்கள  பனனிருவெமரயும்,  பிரயமாணத்தின  பமாதுகமாப்பமாளரமாக

நியமித்து  அனுப்பினமார்.  உமமார்  விழித்திருந்தமாலும்,  தூங்கினமாலும்  அவென  சமல்  கண்

மவெத்தபடி எப்வபமாழுதும் இரண்டு வீரர்கள இருந்தபடி இருக்கசவெண்டும் எனறு அந்தக்

குழுத்  தமலவெனுக்கு  ஆமணயிட்டமார்.  அதனபடிசய,  உமமார்  எங்கு  வசேனறமாலும்,

வெமாய்சபசேமாது  இருவீரர்கள  எப்வபமாழுதும்,  வதமாடர்ந்து  கண்கமாணித்து  வெந்தமார்கள.

உமமாமரக்  கண்கமாணிக்கமாமல்  தனபமார்மவெயிலிருந்து  தப்பிச்  வசேல்லும்படி  எவென

விடுகிறமாசனமா அவென தமல தமரயில் உருளவெது உறுதி எனறு அவ்வீரர்களுக்குக் குழுத்

தமலவென எச்சேரிக்மக வகமாடுத்திருந்தமான.

உமமார்  அவெர்கமள,  எதிர்பமாரமாத  எந்வதந்தப்  பமாமதகளிசலமா  இழுத்துக்  வகமாண்டு

சுற்றினமான.  டமமாஸ்கஸ்  பட்டணத்துச்  சேந்மத  கூடுமிடங்களிலும்,  மபன  மரக்கமாடுகள

நிமறந்த  வலபனமானிலும்,  பனிமமலச்  சிகரத்மத  யுமடய  வஹர்மமான  மமலப்

பிரசதசேத்திலும்  கடற்கமர  வவெளிகளிலும்  அவெர்கமள அமலக்கழித்துக்  வகமாண்டு

திரிந்தமான.  சிப்பித்  தூண்கள  நிமறந்த  கடற்கமர  ஓரத்தில்,  மணல்  வவெளியில்  வீசும்

கமாற்றின ஊசட அமலந்து வகமாண்டிருந்தமான.

கிசரக்கர்களும்,  சரமாமமானியர்களும்  தங்கள  மரக்கலங்களிசல  வெந்திறங்கித்  துமற

முகங்களும்  பளிங்குக்  கட்டிடங்களும்  அமமந்த  வபருங்கடலின  கமரயிதுதமான.

இப்வபமாழுது  அந்தக்  கட்டிடங்கவளல்லமாம்  பமாழமடந்து  கிடந்தன.  ஆழ்கடலின
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வநடுந்துரம் வெமரயிசல சிறந்து விளங்கிய மடர் நகரமும், கடலின அடித்தளத்திசல, தன

அஸ்திவெமாரமும்  அமிழ்ந்து  சபமாய்  விளங்கும்  சீடமான  நகரமும்  இருந்த  இடம்  சிறந்து

விளங்கிய  பிரசதசேம்  இதுதமான.  அபூர்வெமமான  கிருஸ்தவெ  ஞமானிகள  வெமாழ்ந்து  மமறந்த

இடமமான  கமார்மல்  குனறினசமசலயும்  உமமார்  ஏறித்திரிந்தமான.  பிறகு  உளநமாட்டு

பிரசதசேமமான ஆழ்ந்து கிடந்த கமாலிலீ ஏரிப் பிரசதசேத்துச் சேரிவிசல இறங்கினமான.

பூமமாசதவியின அடிவெயிறுசபமால் விளங்கிய இந்தப் பளளத்தமாக்குப் பிரசதசேத்திலும்,

அதன  கந்தகக்குழம்பு  ஊற்றுக்களிலும்,  மறக்கப்பட்டு  மமறந்துசபமான

அரண்மமனகளின விசித்திர சவெமலப்பமாடுகள நிமறந்த கற்பதிப்புக்கல்களிலும் அங்கு

வெமாழ்ந்த பரிதமாபத்திற்குரிய,  தமாடி வெளர்ந்த வபரிய மனிதர்களமான யூதர்களின வெமாழ்க்மக

நிமலயிலும்  தங்கள  கவெனத்மதச்  வசேலுத்திய  உமமாரின  கூடவெந்த  கமாத்தமாயனிய

வீரர்களுக்கு  இந்தப்  பிரசதசேங்களில்  சபய்கள  குடிவகமாண்டது  சபமாலத்  சதமானறியது.

அந்தப் பகுதியிசல அப்படிப்பட்ட சுடு கமாட்டுத் தனமம நிலவியது.

ஆனமால்,  வஜருசேலத்மத  சநமாக்கித்  தங்கள  வெழிமயத்  திருப்பிக்  வகமாண்ட  பிறகு,

அவெர்கள  தங்களுக்குப்  பழக்கமமான  ஒரு  சூழ்நிமலமயக்  கண்டமார்கள.  சுல்தமானுமடய

பமடகள  வஜருசேலத்மதக்  மகப்பற்றிய  பிறகு  நமாட்டுப்  புறத்திசல  இருந்த  மத

விசரமாதிகளமான எதிரிகளின வசேமாத்துக்கமளவயல்லமாம் வகமாளமளயடித்தனர். தமானியங்கள

நிமறந்த வெயல்களின வெழியமாக குதிமரகமளச் வசேலுத்தி அவ்வெயல்களின விமளவுகமள

அழித்துக்வகமாண்டும்,  பமாதிரி  மடங்கமளச்  சசேமாதமனயிட்டுப்  வபமாருளகமள

அளளிக்வகமாண்டும்  வசேனறமார்கள.  தமலப்பமாமகயணியமாத  மனிதர்களும்,

இடுப்பில் குழந்மதகளுடன,  முக்கமாடு கூடப் சபமாடமாத வபண்களும்,  குவிந்து கிடக்கும்

பிணக்  குவியல்களுக்குச்  சேவெக்குழிசதமாண்டும்  சவெமலயில்  ஈடுபட்டிருப்பமதயும்

கண்டமார்கள.

வபருஞ்சேமாமல  வெழியமாக  உமமாரும்  பமாதுகமாப்புப்  பமட  வீரர்களமான

கமாத்தமாயனியர்களும்  சபமாகும்சபமாது,  எதிரிசல  அடிமமகள  வெரிமசே  வெரிமசேயமாகச்

வசேல்வெமதக்  கவெனித்தமார்கள.  துருக்கிய  வீரர்களிடமிருந்து,  அடிமம  வியமாபமாரிகளமால்

விமலக்கு  வெமாங்கப்பட்ட,  இந்த  வஜருசேலத்து  அடிமமகள  டமமாஸ்கஸ்  பட்டணத்தில்

லமாபத்துடன  விற்கப்படுவெதற்கமாக  நடத்திச்  வசேல்லப்பட்டமார்கள.  இந்த  அடிமமகமளக்

கண்டசபமாது,  உமமாருக்குக்  வகமாரசேமான  சபமார்க்களமும்  அங்சக  தமான  சேந்திக்க  சநர்ந்த

அடிமமகளமான யமார்மமார்க்கும், சஸைமாயி எனற வபண்ணும் நிமனவுக்கு வெந்தமார்கள.

வஜருசேலத்மத சநமாக்கிச் வசேனற அவென, இரவு வநருங்கி வெரசவெ, நகருக்கு வவெளியில்,

மமாலிகமாவின தளபதியமான அமீர் அஜீஸின கூடமாரத்தில் தங்கினமான. ஏவனனில் கூட வெந்த

பமாதுகமாப்புக் குழுத் தமலவென இரவில் நகருக்குள இருப்பது பமாதுகமாப்பமானதல்ல எனறு
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கூறிவிட்டமான.  மறுநமாள  கமாமலயில்,  வஜருசேலம்  நகருக்குள  வசேனறு,  இஸ்லமாமியப்

புனிதப்  பளளிக்குச்  வசேனறமான.  அங்கு  எந்தவிதமமான  சபமாரும்  நடக்கவில்மல.

பட்டமாளத்துடன கூடசவெ வெந்த முல்லமாக்கள,  பளிங்கினமால் கட்டப்பட்ட இந்தப் பளளி

வெமாசேலுக்குளசள கூடியிருந்தமார்கள.  அகிஸைமா மசூதிமயயும் அவெர்கள உரிமமப் படுத்திக்

வகமாண்டமார்கள.

சவெதசமமாதும்  சமமடயிலிருந்தபடி  பிரமார்த்தமனமய  நடத்தி  மவெத்த  இமமாம்

அவெர்கள,  பமாக்தமாது  கமாலிப்பின  வபயரமாலும்,  சுல்தமான  மமாலிகமாவின  வபயரமாலும்

வதமாழுமகமயத்  வதமாடங்கி  மவெத்தமார்.  இதற்கு  முன  பிரமார்த்தமனமய  நடத்தி  மவெத்த

எகிப்தியர்கள  ஊமர  விட்சட  ஓடிவிட்டமார்கள.  கூட்டத்தின  வநருக்கடியிலிருந்து

தப்பிப்பதற்கமாக,  உமமார்,  பமாமறயினமாலமான  வெட்டக்  சகமாபுரத்தின  உளசள  நுமழந்து

வகமாண்டமான. அமர யிருட்டமாக இருந்த அதன உட்பகுதியில் அமமதி நிலவியது. அங்சக

அவென  மண்டியிட்டு,  அங்கிருந்த  புனிதமமான  சேமாம்பல்  நிறப்பமாமறமயத்  வதமாட்டுக்

வகமாண்சட வதமாழுமக நடத்தினமான. வமக்கமாவில் உளள பளளியின கருங்கல்லின அளவு

புனிதம் வெமாய்ந்ததல்ல  இந்தச்  சேமாம்பல்  நிறப்  பமாமற.  அதற்கு  அடுத்தபடியமாகத்தமான

வகமாளள  சவெண்டும்.  எந்த  மதத்திலும்  சசேரமாத  இரண்டும்  வகட்டமானகளமான  அந்த

கமாத்தயமானிய  வீரர்களும்  அவென  கூடசவெ  மண்டியிட்டமார்கள.  வதமாழுவெதற்குப்  பதிலமாக

அழகிய  பளிங்குத்  தூண்கமளயும்,  தங்கத்  சதமாரணங்கமளயும்  கண்டு

வியப்பமடந்தமார்கள.

வதமாழுது முடிந்து உமமார் எழுந்திருந்தசபமாது, மரியமாமத வபமாருந்திய வமல்லிய குரல்

ஒனறு அவெனுக்கு வெமாழ்த்துக் கூறியது.

“சமமாட்சேத்மதத் சதடுபவெசர; சேமாந்தியுண்டமாகட்டும்! எனறு அந்தக் குரல் வெமாழ்த்தியது.

“சேமாந்தி,  உமக்கும் உண்டமாகட்டும் எனறு பதிலுக்கு வெமாழ்த்தினமான உமமார்.  திரும்பிப்

பமார்த்தமால்,  அவென அருகிசலசய ஹமாஸைமான இபின சேமாபமா எனற அந்தக் குட்மட மனிதன

நினறமான.  அவெனுடன  மற்வறமாருவெனும்  கூட  வெந்திருந்தமான.  ஹமாஸைமான,  ஓர்

யமாத்திரிகனுமடய உமடயில் இருந்தமான.  அரபு வமமாழியிசல சபசினமான.  முன சேந்தித்த

சபமாது  பமாரசீக  வமமாழியிசல  எவ்வெளவு  இயற்மகயமாகப்  சபசினமாசனமா  அவ்வெளவு

இயற்மகயமாகத்  தன  வசேமாந்தவமமாழிசபமாலசவெ,  இப்வபமாழுது  அரபு  வமமாழியிசல

சபசினமான.

அவென புனசிரிப்புடன, “அல்லமாவின அருள நிமலவபறுவெதமாக! நமான என நண்பமன

மீண்டும்  சேந்திக்கும்படி  கூட்டி  மவெத்த  அல்லமாவின  புகழ்  நிமலவபறுவெதமாக!”  எனறு

கூறிவிட்டு,  “இந்தப்  பமாமறக்  சகமாபுரத்தின  உளசள  எனன  இருக்கிறது  வதரியுமமா?
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பமாமறமயத்  தவிர  சவெறு  எனன  இருக்கிறது  வதரியுமமா?  எனறு  சகட்டமான.  உமமார்

ஆச்சேரியத்சதமாடு திரும்பிப் பமார்த்தமான. கூட இருந்தவெர்களும் அயர்ந்து சபமானமார்கள!

சுற்றிலும் இருந்தவெர்கள,  திரும்பி ஹமாசேன சபச்மசேக் கவெனிக்கத் வதமாடங்கினமார்கள.

எவெமரயும்,  தன சபச்சினமால்  கவெர்ச்சி  வசேய்யும் சேக்தி  ஹமாஸைனுக்கு  இருந்தது.  சுற்றிலும்

இருந்தவெர்கள  வநருங்கி  வெந்ததும்  அவென  வசேமால்லத்  வதமாடங்கினமான.  ‘இசதமா  இந்தச்

சேமாம்பல்  நிறக்கல்லிசல  ஓர்  அமடயமாளம்  கமாணப்படுகிறசத;  இது  எனன

வதரியுமமா? தீர்க்கதரிசியமான  முகமது  நபியவெர்கள  இந்த  இடத்திசல  நினறபடிதமான

சுவெர்க்கத்துக்கு எழும்பிப் சபமானமார்.  அவெருமடய கமாலடி பதிந்த  இடந்தமான இந்த  குறி.

அப்படி அவெர் எழும்பிப் சபமானசபமாது,  அவெர் கூடசவெ இந்த பமாமறயும் சபமாய்விடமாமல்

தடுப்பதற்கமாக  கபீரியல்  சதவெமத  இந்தப்  பமாமறமய  அழுத்திப்  பிடித்துக்  வகமாண்டது.

அதன  மகவிரல்கள  பதிந்த  இடங்களதமாம்  இந்தப்  பமாமறயின  விளிம்பிசல  உளள

துவெமாரங்கள!”  இந்த  மமாதிரியமான  அதிசேயத்  வதய்வீகச்  சேம்பவெங்கமள  ஹமாசேன  எடுத்துக்

கூறத் வதமாடங்கியதும், ஆச்சேரியத்துடன, வநருங்கி வெந்தமார்கள அந்தக் கமாத்தயமானியர்கள.

“இதன  அடியிசல  ஒரு  குமகயிருக்கிறது.  கமாத்திருக்கும்  உயிர்  ஆவிகவளல்லமாம்

தீர்ப்புநமாள  அனறு  அந்தக்  குமகயிசலதமான  ஒனறு  கூடும்.  எனமனத்  வதமாடர்ந்து

வெமாருங்கள”  எனறு  கூறி  முன  நடந்தமான.  அந்த  இடம்  முழுவெதும்  நனறமாகத்  வதரிந்து

மவெத்திருந்தவென சபமால் அவென ஒரு வமழுகுவெர்த்திமயக் வகமாளுத்தி அங்கிருந்த முல்லமா

ஒருவெமர  ஏவிப்  பமாமறயின  அடிப்புறத்தில்  உளள  குமக  வெழியமாக  அமனவெமரயும்

அமழத்து வெரச் வசேய்தமான. வெழியில் சில சில குறியீடுகமளக் கமாட்டி அவெற்றின வதய்வீகத்

தனமமமயப் பற்றி விவெரித்தமான. அந்த விவெரங்கமளக் சகட்க, வசேப்புத் தமலக் கலசேமும்,

சதமால்  உமடக்கவெசேமும்  அணிந்த  வீர்களமான  கமாத்தயமானியர்கள  பயந்து  சபமானமார்கள.

ஹமாஸைமானுடன  கூட  வெந்த  அந்தத்  தடிமனிதன  உமமாரின  கமாதில்,  “உலகத்தின

ஆவிகவளல்லமாம்  தீர்ப்பு  நமாளனறு  ஒனறு  கூடும்  இடமமாக  இந்தச்  சிறு  குமக

இருக்குமமானமால்,  அத்தமன  ஆவிகளும்,  அணுவினும்  சிறியதமாக  மமாறினமாலனறி

முடியமாது” எனறு தன வதய்வீக அவெநம்பிக்மகமய எடுத்துமரத்தமான.

புனிதம்  நிமறந்த  இடமமான  வெட்ட  அரங்கத்தின  சமல்  ஏறி  நினறு  வகமாண்டு  தன

மகயில்  இருந்த  வமழுகுவெர்த்திமய  ஓர்  உத்தரத்தின  அருகிசல  தூக்கிப்  பிடித்தமான.

“திருத்தூதர் முகமது நபியவெர்கள,  விண்ணுலகம் ஏறிய பிறகு,  நீண்ட நமாட்களுக்கு முன

இருந்த இஸ்லமாமிய கமாலிப் ஒருவெர் இதில் உளள வெமாக்கியங்கமளப் வபமானனமால் எழுதி

மவெக்கும்படி  உத்தரவிட்டமார்.  இசதமா  பமாருங்கள”  எனறு  ஹமாஸைமான  கமாண்பித்தமான.

உமமாரமால்  அந்த  எழுத்துக்கமளச்  சேரியமாகப் புரிந்து  வகமாளள  முடியவில்மல.  ஆனமால்

ஹமாஸைமான அவெற்மற எளிதமாக வெமாசித்தமான.
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“ஆண்டவெமனத் தவிர சவெறு கடவுள எதுவும் கிமடயமாது.  அவெருக்குப் பங்கமாளியும்

கிமடயமாது.  சமரியின  திருமகனமான  இசயசுநமாதர்,  கடவுளின  வசேய்திகமள  நமக்குத்

வதரிவிக்கும் தூதுவெசரயமாவெமார்.  கடவுமளயும் அவெருமடய தூதுவெர்கமளயும் நம்புங்கள.

மூனறு கடவுள இருப்பதமாக வமமாழியமாதீர்கள. அதுசவெ உங்களுக்கு நல்லதமாகும்”

ஹஸைமான  உமமாரின  மகமயப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு,  “இந்தத்  திருவெமாக்கியங்கள

எழுதப்வபற்ற  பினனர்  இமதக்  கண்டவெர்கள  சிலசர!  இமதப்  படித்தவெர்கள

மிகமிகச்சிலசர!  ஆனமால்  புரிந்து  வகமாண்டவெர்  யமார்  இருக்கிறமார்கள?  ஆனமால்,  நீ

நிச்சேயமமாகப் புரிந்து வகமாளவெமாய் எனசற எண்ணுகிசறன” எனறமான.

சுற்றிலும்  கூடியிருந்த  கூட்டத்தின  வநருக்கடிமயப்  வபமாறுக்க

முடியமாதவெமனப்சபமால, உமமாமர அமழத்துக் வகமாண்டு வவெளிசய வெந்த ஹமாஸைமான, அந்த

நகரின  சேந்து  வபமாந்வதல்லமாம்  அவெமன  அமழத்துக்  வகமாண்டு  வசேனறு,  மற்றவெர்கள

கவெனிக்கத்  தவெறிய  பல  விஷயங்கமளக்  கமாண்பித்தமான.  கூடவெந்த  அந்த  மனிதன

இவெற்மறவயல்லமாம்  ஊனறிக்  கவெனிக்கவில்மல.  ஏசதமா  வசேமாந்த  சயமாசேமனகளிசல

மூழ்கியவெனமாக ஒனறும் சபசேமாமல் இவெர்கமளத் வதமாடர்ந்து நடந்து வகமாண்டிருந்தமான.

“அசதமா  அந்த  இடத்மதப்  பமார்.  அங்சகயிருக்கிறசத  வெமளவு  அருகிசல  ஜனனல்,

அங்சகயிருந்து  வகமாண்டுதமான  வபமாண்டியமால்  மபசலட்  எனற  சரமாமமானிய  அரசேப்

பிரதிநிதி யூதமதக் குருக்களுடன சபசிக் வகமாண்டிருந்தமான.  அசத கிறிஸ்துவெரமான அரசேப்

பிரதிநிதி  சிலுமவெயில்  மவெத்துக்  வகமால்லப்படுவெதற்கமாகப்  பட்டமாளத்தமாரிடம்

ஒப்பமடக்கப்பட்டமான.  இப்வபமாழுது  அந்தச்  சிலுமவெமயத்  தமாங்கியிருக்கும்  பமாமற

கிறிஸ்துவெர்களமால் மறக்கப்பட்ட இடமமாகி விட்டது”

வதருக்களிசல இடிந்து கிடந்த குவியல்களின சமல் உட்கமார்ந்து, வெம்பளந்து சிரித்துக்

வகமாண்டிருந்த துருக்கியப் சபமார் வீரர்கமளக் கடந்து உமமாமரத் தளளிக் வகமாண்டு சபமான

ஹமாஸைமான சமலும் சபசினமான.

“வஜருசேலத்தின  கமத  இப்படிசய  நடந்து  வகமாண்டிருக்கிறது.  சுவெர்கள

இடிக்கப்படுவெதும்,  அரசேர்களமாலும்,  பமடவீரர்களமாலும்  மக்கள  வகமால்லப்படுவெதும்,

வெழக்கமமாகிவிட்டது.  திருத்துதுவெர்  முகமது  நபியின  கமடசிக்  கமாலத்திசல  சசேமாஸ்சரஸ்

எனற  பமாரசீக  நமாட்டமான  யூதர்களமால்  துரத்தப்பட்டமான.  நகர்  பமாழமாகியது.  பிறகு

வஹரமாகளிட்டஸ் எனற சரமாமமானியச் சேக்ரவெர்த்தியின வெமாளவெலி யூதர்களிடமிருந்து இந்த

நகமரப் பிடித்துக் வகமாண்டது.  யூதர்கள கிறிஸ்தவெர்களமால் வவெட்டித் தளளப்பட்டமார்கள.

நம்முமடய கமாலிப் அவெர்கள ஓர் ஒப்பந்தத்தின மூலமமாக இந்த நகமரக் மகப்பற்றினமார்.

இரத்தம்  சிந்தப்படவில்மல.  அங்சக  உளள  புனிதப்  பமாமறயில்  படிந்திருந்த  பமாவெக்
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கமறகமளயும்,  அழுக்குகமளயும்  நீக்கித்  தூய்மமப்படுத்தினமார்.  சசேமாசலமாமன  சடவிட்

ஆகியவெர்களின  புனிதமமான  பமாமறமயப்  புனிதமமாகசவெ  மவெத்திருந்தமார்.  ஆனமால்,

இப்வபமாழுது  இந்தத்  துருக்கியர்கள  அறியமாமமயமால்  இரத்தம்  சிந்தும்படி

வசேய்துவிட்டமார்கள.  அவெர்கள  நீண்ட நமாட்கள  இங்கு  வெமாழ முடியமாது.  விமரவில் இந்த

நகரம் புதிய எதிரிகளமால் மகப்பற்றிக் வகமாளளப்படும்” எனறமான ஹமாஸைமான.

“யமார் அந்தப் புதிய எதிரிகள?’ எனறு உமமார் சகட்டமான.

“அது யமாருக்குத் வதரியும்? கண்ணுக்குத் வதரியமாத அந்த வதய்வீகத் திமரக்கு அப்பமால்

இருக்கும்  விஷயத்மத  நமான  எப்படிச்  வசேமால்லிக்  கமாட்ட  முடியும்?  முஸ்லீம்கள

வஜருசேலத்மத  இழப்பமார்கள  எனபது  மட்டுசம  நமான  வசேமால்லுகிசறன.  புதிய

பயங்கரமமான எதிரிகள யமாசரமா மகப்பற்றிக் வகமாளவெமார்கள.”

“கடவுமளயும் அவெருமடய துதர்கமளயும் நம்புங்கள.  மூனறு கடவுள  இருப்பதமாக

வமமாழியமாதீர்கள.  அதுசவெ  உங்களுக்கு  நல்லதமாகும்  எனற  இந்தத்  திருவமமாழியின

உண்மமமய அறியமாதவெர்கள எப்படி இங்கு அமமதியமாக வெமாழ முடியும்” எனறு ஹமாசேமான

சகட்டமான.

உமமாரின சிந்தமன சவெமல  வசேய்தது.  சேமாம்ரமாஜ்யவமனனும் ஒரு  வபரிய  ஆமடமய

வநய்து  வகமாண்டிருக்கும்  நிசேமாமமயும்,  மமாலிகமாமவெயும்  பற்றி  நிமனத்தமான.  அவெர்கள

இருவெரும்  எங்வகங்சகமா  இருக்கிறமார்கள.  தீக்கிமறயமாகிக்  கருகிய  திருமடங்கமளயும்,

இறந்துசபமான  சுற்றத்தமாமர  எடுத்துப் புமதத்துக்  வகமாண்டு  இருக்கும்  ஏமழ  மக்கமள

கமாணும் வெமாய்ப்பு அவெர்களுக்கு இல்மல. ஹமாஸைமானின உணர்ச்சிகரமமான சபச்சு உமமாரின

உளளத்மதக் கலக்கியது.

“மக்களின  மனத்திசல மூனறு  கடவுளகள  பதிந்திருக்கினறன எனபமதத்தமான நமாம்

அறிசவெமாசம!  யூதர்களின  யசஹமாலமா  ஒரு  கடவுள;  கிறிஸ்தவெர்களின  ஆண்டவெர்  ஒரு

கடவுள;  குர்  ஆன  கூறும்  அல்லமா  ஒரு  கடவுள;  எனறமான  ஹமாசேமானின  கூட  வெந்த  அந்த

மனிதன.

“நனறமாகச் சிந்தித்துப் பமார்.  மூனறு முமறயும் நீ எனன கூறினமாய்? ஒரு கடவுள எனற

வசேமால்மலத்தமாசன  மூனறு  முமறயும்  கூறினமாய்.  இந்தக்  கிறிஸ்தவெர்களும்,  யூதர்களும்,

இஸ்லமாமியர்களும்  எல்சலமாரும்  உண்மமமயக்  வகமாஞ்சேம்  உளளத்தமால்  ஆரமாய்ந்து

பமார்த்தமால்  எனன?  அல்லமா  எனறு  வசேமால்வெமதக்  கமாட்டிலும்  “ஒரு  கடவுள”  எனற

வகமாளமகமய  ஏன  வபரிதமாகக்  வகமாளளக்  கூடமாது?”  சபசிக்வகமாண்சட  வெந்த  ஹமாசேமான,

திடீவரனறு நிறுத்திக் வகமாண்டமான.
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அவெர்கள  இருவெமரயும்  தனமனத்  வதமாடரும்படி  கண்  கமாட்டினமான.  புனிதமமான

பளளிமயசநமாக்கி  கூட்டிச்  வசேனற  அவென  அதற்குச்  வசேல்லமாமல்  கிழக்குப்  புறத்தில்

திறந்திருந்த  சகமாட்மட  வெமாசேல்  வெழியமாக  அமழத்துச்  வசேனறமான.  முஸ்லீம்களின

இடுகமாட்டுப் புமத குழிகளின ஊடமாகச் வசேனறமார்கள.  அந்த இடுகமாடு நகரக் சகமாட்மடச்

சுவெர் வெமரயிசல பரந்து கிடந்தது.

அவெர்கள வசேனற பமாமத  வெரண்டு கிடந்த ஓர்  ஓமடப் படுமக வெழியமாகச் வசேனறது.

களிமண்ணும்,  கூழமாங்கற்களும் நிமறந்து கிடந்த அந்தக் குறுகிய பமாமத வெழியமாக,  கரிய

நிறமுமடய  வவெளளமாடுகமளயும்  வசேம்மறியமாடுகமளயும்  ஒட்டிக்வகமாண்டு  சில

சவெடுவெர்கள குதிமர மீது வசேனறமார்கள.  உமமாருக்கு அந்த ஆட்டு மந்மதயின இமடசய

புகுந்து நடப்பதற்கு ஆமசேயமாயிருந்தது.  அவென ஆடுகளின நடுசவெ நடக்க முயல்வெமதக்

கண்ட,  கமாத்தயமானிய வீரர்கள இருவெரும்,  விமரந்து அந்த ஆடுகமள விலக்கி நடுவிசல

ஒரு பமாமத ஏற்படுத்திக் வகமாண்டு வசேனறமார்கள. சபமார் வீரர்களின உமடமயக் கண்டதும்

அந்த சவெடர்களும், விமரந்து, ஆடுகமள விலக்கி உதவினமார்கள.

ஹமாஸைமானின கூட வெந்த அந்த மனிதன, மிகவும் பருமனமாயிருந்தபடியமால் வமதுவெமாகக்

கமாலடிவயடுத்து மவெத்து ஆடி அமசேந்து நடந்து வெந்தமான.  அவெனுடமய கண்கள அமல

பமாய்ந்து,  கமளத்துப்சபமாய்  இருந்தமாலும்,  கூரிய  தனமம  மமாறமாமல்  இருந்தது.  அவென

அதிகமமாகப்  சபசேமாவிட்டமாலும்,  சபசும்  சில  சில  வசேமாற்களும்  குத்தலமாக  இருந்தன.

அவெனுமடய சபச்மசேக் வகமாண்டு, அவெமனப் பற்றி எதுவும் வதரிந்து வகமாளள இயலமாமல்

இருந்தது.  அவென வபயர் அக்சரமாசனமாஸ் எனறும்,  எல்லமா வியமாபமாரிகளுக்கும் பமாட்டன

சபமானறவென எனறும் அவெமனப் பற்றி ஹமாஸைமான கூறினமான.

அந்த  அக்சரமானமாஸ்,  உமமாமர  சநமாக்கி,  “இந்தப்  சபமார்  வீரர்கமளப்  பமார்த்தமால்

உனனுமடய சவெமலக்கமாரர்கள சபமால் சதமானறுகிறசத!” எனறு சகட்டமான.

“சேந்சதகம்  எனன?  சபமார்  வீரர்கள  சுல்தமானின  ஆமணக்குக்  கட்டுபட்டவெர்கள.

சுல்தமானின  ஆமணமய  உருவெமாக்குபவெர்  ஆசிரியர்  உமமார்  அவெர்களதமாசன!  உமமார்,

ஆஸ்தமானத்துச்  சசேமாதிடர்  மட்டுமல்ல.  தீர்க்க  தரிசியும்  கூட!  இனனும்  குறிப்பமாகச்

வசேமானனமால்  இளஞ்  சுல்தமான  அவெர்களின  தீர்க்கதரிசி!”  எனறு  ஹமாஸைமான  விளங்கக்

கூறினமான.

அக்சரமாசனமாஸ்,  தன உணர்ச்சிகள எமதயும் வவெளிக்குக் கமாட்டமாமல்,  உமமாமரத் தன

பமார்மவெயமால்  அளவிடுவெது  சபமால்  சநமாக்கினமான.  அப்வபமாழுது  அவெர்கள  ஆலிவ்

மரக்கமாடுகள  அடர்ந்த  ஒரு  பகுதிமயக்  கடந்து  ஒரு  சேரிவின  சமல்  ஏறிக்

வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அந்த  மரங்களுக்குப்  பினனமால்  ஒரு  சிலுமவெயில்,  இரண்டு

127



மககமளயும் விரித்தபடி ஒரு பிணம் வதமாங்கிக் வகமாண்டிருந்தது. கரிய சமலங்கியணிந்த

அந்த உருவெம் ஒரு துறவியினுமடயது. வெழித்துவிடப்பட்டிருந்த அந்தப் பிணத்தின தமல,

சேமாம்பல்  நிறமுமடய  அந்தக்  கற்களின  இமடயிசல,  ஒரு  வவெளமளக்  கல்  சபமாலத்

வதரிந்தது.  “இது  கிறிஸ்தவெர்களின  புனித  ஸ்தலம்.  நமாம்  எறிக்  வகமாண்டிருக்கும்  இந்த

இடத்மத ஆலிவ் மூடி ... எனறு அமழக்கிறமார்கள எனறு ஹமாஸைமான கூறினமான.

இறங்கிக் வகமாண்டிருக்கும் மமாமலக் கதிரவெனின ஒளிக்கதிர்கள அந்தக் குனறின சமல்

சேமாய்ந்து வகமாண்டிருந்தன. அவெர்கள மூவெரும் அங்சக அமமதியமாக உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள.

கீசழயுளள ஆழமமான பளளத்தமாக்கில் சினனஞ்சிறிய மனித உருவெங்கள அங்கும் இங்கும்

சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தன.  தூரத்திசல  உளள  பமாமறக்  சகமாபுரத்தில்  மமாமலக்  கதிரவென

தங்க முலமாம் பூசிக் வகமாண்டிருந்தமான.

உமமாருக்கு  அந்தப்  பளளத்தமாக்கின  வபயர்  வதரியும்.  அதன  வபயர்  வெமாடி  வஜகனம்

எனபதமாகும். அதமாவெது பமாவிகளின பளளத்தமாக்கு எனறு வபமாருள! எல்லமா ஆவிகமளயும்

அமழத்துத்  தீர்ப்பு  வெழங்கும்  நமாளனறு  எமடசபமாட்டுப்  பமார்க்கும்  வபமாழுது,  பமாவெம்

வசேய்தவெர்கள  எனறு  தீர்மமானிக்கப்படும்  ஆட்களின  ஆவிகள,  இந்தப்  பளளத்தமாக்கின

வெழியமாகத்தமான வசேல்லும் எனறு இஸ்லமாமிய முல்லமாக்கள கூறியிருக்கிறமார்கள. அவெர்கள

உட்கமார்ந்திருந்த  இடத்திற்குக்  கீசழயுளள  சேரிவில்  விசித்திரமமான  சதமாற்றமுமடய

கல்லமறகள  பல  இருந்தன.  கதிரவென  வநருப்புப்  பந்துசபமால்  மமாறி  வசேக்கச்  சிவெந்து

விளங்கியது.  அதன  வசேவ்வவெமாளி  அந்தப்  புனித  நகரத்தின  சகமாபுரங்களில்  எல்லமாம்

சேமாய்ந்து அழமகப் வபருக்கியது. அவெர்களின அருகிசல, வெரிமசே வெரிமசேயமாகக் கிழவெர்கள

நடந்து வசேல்லும் கமாட்சி ஒனறு சதமானறியது.  அந்தக் கிழவெர்கள ஒருவெர் முதுமக ஒருவெர்

பிடித்துக் வகமாண்டபடி, தட்டுத் தடுமமாறி சமலும் கீழும் தமலமயத் திருப்பிக் வகமாண்டு,

கீசழயுளள பளளத்தமாக்மக சநமாக்கி வெரிமசேயமாகச் வசேனறு வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவெர்கள

அமனவெரும் குருடர்கள.

ஹமாஸைமான திடீவரனறு சபசேத் வதமாடங்கினமான. “இசதமா கவெனியுங்கள. நமாம் வெமானத்மத

உற்று  சநமாக்குகிசறமாம்.  பூமிமய  ஆரமாய்கிசறமாம்.  நம்  குருட்டுக்  கண்களமால்  இவ்வெளவு

உண்மமமய அறிந்து வகமாளளுவெதில்மல”.

“ஏன?  சபமாதுமமான  அளவு,  உண்மமகமள  நமாம்  வதரிந்து

மவெத்திருக்கிசறமாசம!”எனறமான  அக்சரமாசனமாஸ்.  “இல்மல.  நமாம்  குருடர்களமாகத்தமான

இருக்கிசறமாம். புமதயுண்ட எலும்புகமளயும் பமழய கற்கமளயும்தமான நமாம் புனிதமமாகக்

கருதுகிசறமாம்.  திருக்குரமானிசல  அல்லமாசவெ  வபரிய  கடவுள  எனறு  கூறப்பட்டுளளது.

அவெமரக்  கமாட்டிலும்  வபரிய  ஒகு  கடவுள  இருந்தமால்  எனன  வெந்துவிட்டது?  எனறு
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ஹமாஸைமான சகட்டமான. அக்சரமாசனமாஸ்,  தன விரல்களமால் தமாடிமயத்  தடவிக் வகமாண்சட,

சபசேமாமல் இருந்தமான.

உமமார்,  வநருப்புப்  பிழம்பமாக  மமாறி  மமறந்து  வகமாண்டிருக்கும்  கதிர்ப்பந்மதக்

கவெனித்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  ஹமாஸைமான,  புதுமமாதிரியமான  ஒரு  சபச்மசேத்  வதமாடக்கிக்

வகமாண்டிந்தமான.

இதுவெமர  மனித  அறிவினமால்  ஆரமாய்ந்து  கமாணப்படமாத  ஒரு  புதிய  கடவுமளப்

வபரிதும் நம்பினமான.  இதுவெமர  உண்டமான மதங்கவளல்லமாம்,  முடிவெமான  ஒரு முடிமவெ

எட்டிப் பிடிக்கப் பயனபட்ட ஏணிப்படிகசள எனறு கூறினமான.  அந்த மதங்கவளல்லமாம்,

மனிதனின  அறிமவெக்  குறிப்பிட்ட  அளவுதமாம்  ஒளி  வபறச்  வசேய்தன  எனறும்,  ஆதம்,

சநமாவெமா,  இப்ரமாகிம்,  மூசேமா,  இசயசு,  முகமது எனற ஆறு தீர்க்க தரிசிகளும் கமாட்டமாத ஒரு

சபருண்மமமய,  முடிவெமான  அசேல்  உண்மமமயக்  கமாட்ட  ஏழமாவெது  தீர்க்கதரிசி  ஒருவெர்

நிச்சேயமமாகப் பிறந்து வெருவெமார் எனறும் கூறினமான.

“அந்த  ஏழமாவெது  தீர்க்க  தரிசிமய  நமாம்  அறிந்து  வகமாளளும்  வெழி  எது?”  எனறு

அக்சரமாசனமாஸ் சகட்டமான.

“அந்தத்  தீர்க்கதரிசி  தமாம்  சதமானற  சவெண்டிய  கமாலம்  வெருவெதற்கு  முனனும்  நம்

கூடசவெயிருந்து  வெந்திருக்கிறபடியமால்,  நமாம்  அவெமரத்  வதரிந்து  வகமாளசவெமாம்.  அலி

அவெர்களின  இனத்தில்  ஏழமாவெது  இமமாமமாகவும்  அலி  அவெர்களின  ஆவியின

வெமாரிசுதமாரரமாகவும்  அவெர்  விளங்கியிருக்கிறமார்.  சிலருக்கு  அவெர்  ஏழமாவெது  இமமாமமாகவும்

சிலருக்கு  மூடிமமறக்கப்  பட்டவெரமாகவும்  அவெர்  கமாணப்படுகிறமார்.  வபயமரப்  பற்றி

எனன?  அவெசர  மமாதி!  அவெசர  நமாம்  அறியமாமசல  எதிர்பமார்த்துக்  வகமாண்டிருக்கும்

சதவெதூதர்  மமாதி!  மமாதி  எனற  அந்தப்  புனிதமமான  தீர்க்கதரிசி,  மூசேமா  நபியவெர்களின

வவெளளிய மக மரக் கிமளயிலிருந்து வெளியில் நீட்டிக் வகமாண்டு வெந்த கமாலத்திலும், பிறகு

இசயசுநமாதர்  இந்த  உலகத்திசல  உயிர்  வெமாழ்ந்த  கமாலத்திலும்  கூட  இருந்திருக்கிறமார்.

ஆனமால்,  அவெர்  திரும்பவும்  சதமானறுவெமார்”  எனறு  ஹமாஸைமான  மிகுந்த  உணர்ச்சியுடன

சபசினமான.

அந்தப் புனித நகரத்தின சகமாபுரத்திற்கும் சகமாட்மடச் சுவெருக்கும் அப்பமால் கதிரவென

வசேனறு  மமறந்தமான.  அவெர்களின பினசன யமாசரமா வெந்து நிற்பது சபமால் கமாலடிச் சேத்தம்

சகட்டதும்,  அவ்வெளவு சநரமும்,  இவெர்கள சபச்மசேக் கவெனியமாமசல அமரத் தூக்கத்தில்

உட்கமார்ந்திருந்த  கமாத்தயமானியக்  கமாவெல்  வீரர்களிசல  ஒருவென  வெந்து  நினறு,

“சநரமமாகிவிட்டது, கூடமாரத்திற்குத் திரும்ப சவெண்டும்” எனறு உமமாமர அமழத்தமான.
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தன  கூடமாரத்திசல  உணவு  உண்டு  ஓய்ந்திருந்த  அந்த  சவெமளயிலும்,  உமமாரின

நிமனவிசல  ஆலிவ்  முடியில்  உடகமார்ந்து  வகமாண்டிருக்மகயிசல  கண்ட  அந்த

அந்திவெமானத்தின  அழகு  நினறு  வகமாண்டிருந்தது.  அந்த  அழகுக்  கமாட்சிமய

மனத்திமரயிசல  கண்டு  கண்டு  ஆனந்தங்  வகமாண்டிருக்கும்  அந்த  சவெமளயிசல,

அக்சரமாசனமாஸ் எனற அந்த ஆள வெந்தமான.  அவென கூட வெந்த ஒரு மபயன தமான தூக்கி

வெந்த  ஒரு  வவெளமளப்  பட்டுத்  துணி  முட்மடமய  உமமாரின  கமாலடியில்  மவெத்து

விட்டுப்சபமானமான.

“எனன இது?” எனறு சகட்பது சபமால் உமமார் அவெமன சநமாக்கினமான.

“நம்முமடய  சேந்திப்பின  அமடயமாளமமாக  இந்தச்  சிறிய  பரிமசேத்  தமாங்கள  ஏற்றுக்

வகமாளளசவெண்டும்.  தங்களுக்கு  இந்த  வியமாபமாரியின  உதவி  சதமவெப்படும்

சபமாது...கமாத்திருக்கிசறன!” எனறு குமழந்தமான.

“ஹமாஸைமாமனப் பற்றி நீ எனன நிமனக்கிறமாய்?” எனறு உமமார் சகட்டமான.

அக்சரமாசனமாஸ்,  நமரத்த  தன  தமாடிமயத்  தடவிக்  வகமாண்சட,  “அவென  மபத்தியம்

சபமால்  உளறலமாம்;  ஆனமால்,  நமான  சேந்தித்த  பல  மனிதர்களிசல,  மற்றவெர்கள  யமாமரயும்

கமாட்டிலும்,  பல  விஷயங்கள  வதரிந்தவெனமாக  இருக்கிறமான  ஹமாஸைமான!  அவெனுமடய

இந்தச்  வசேய்திமய  நம்புபவெர்களும்  பலர்  இருக்கிறமார்கள.  அது  இருக்கட்டும்.  ஒட்டக

விடுதிகளிசல  எனக்வகமாரு  வசேய்தி  கிமடத்தது.  தமாங்கள  எசதமா  ஒரு  வசேய்திமய

எதிர்பமார்ப்பதமாகக் சகளவிப்பட்சடன” எனறமான.

“ஆம்”

“மீஷித்  நகரத்துத்  துணி  வியமாபமாரி  அப்துல்  மசேயித்  எனபவென,  நிசேமாப்பூரிசல,

சவெவறமாரு மமனவிமயத் சதடிக் வகமாண்டதமாகப் பல மமாதங்களுக்கு முன நமான சகளவிப்

படசநர்ந்தது.” எனறு கூறிவிட்டு உமமாமர சநமாக்கினமான.

“அப்புறம்?”

“அவலப்சபமா  நகரில்  சில  நமாட்கள  இருந்துவிட்டு  வெடதிமசே  சநமாக்கிச்

வசேனறுவிட்டமான. இது பல மமாதங்களுக்கு முனனமால் நடந்தது.”

இமதக் சகட்ட உமமார் ஆழ்ந்த வபருமூச்வசேமானறு விட்டமான. அப்படியமானமால், யமாஸ்மி

அவலப்சபமா நகரில் இருக்கக்கூடிய வெமாய்ப்பு உண்டு.  அவெமளப் பற்றி ஏதமாவெது வதரிந்து

வகமாளளவெமாவெது முடியும்!

“நீ  எனக்கு  இரண்டு  பரிசுகள_வகமாண்டு  வெந்திருக்கிறமாய்,  எனனிடமிருந்து  உனக்கு

எனன கிமடக்கசவெண்டும். வசேமால்” எனறு ஆவெசலமாடு உமமார் சகட்டமான.
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ஆனமால் பினனர் அவென வசேமானன பதில் உமமாமரத் திமகப்பூட்டியது.

“எனக்கு ஒனறும் சதமவெயில்மல.  ஆனமால்,  ஹமாஸைமாமனப்  பற்றிக் வகமாஞ்சேம் நல்ல

எண்ணத்சதமாடு  எண்ணிப்  பமாருங்கள.  அவென  தங்கள  நண்பனமாக  இருக்கக்  கூடியவென.

அவென  தங்கள  கருமணக்கமாகப்  பிரமார்த்திக்கும்  கமாலம்  ஒனறு  வெரக்கூடும்.  அப்வபமாழுது

நீங்கள  அவெனிடம்  அனபு  கமாட்டசவெண்டும்”  எனறு  கூறினமான.  பிறகு,  சேலமாம்

வசேய்துவிட்டு வவெளிசயறினமான.

திடீவரனறு  ஏசதமா  நிமனவு  வெந்தவெனசபமால,  உமமார்  தனக்கு  நிசேமாமிடமிருந்து  வெந்த

கடிதங்கள மவெத்திருக்கும் வபட்டியிலிருந்து ஒரு கடிதத்மத  எடுத்தமான.  அமத  நனறமாக

கவெனத்துடன  படித்தமான.  கடவுள  நம்பிக்மகயற்ற  முலமாஹத்துக்கள  எனற  ஒரு  புதிய

கூட்டத்தமாமரப் பற்றி எச்சேரித்து நிசேமாம் எழுதியிருந்தமார். மமாதி எனற ஒரு புதிய சதவெதூதர்

பிறக்கப்  சபமாவெதமாகவும்,  அவெர்,  இஸ்லமாமிய  மதக்  சகமாட்பமாடுகமளயும்  அரசுகமளயும்

அகற்றிவிடுவெமாவரனறும்,  அவெர்களுமடய  அந்தப்  புதிய  மதம்  உலகத்தின  ஏழமாவெது

மதமமாகவும், கமடசி மதமமாகவும் விளங்குவமனறும் அந்தக் கூட்டத்தில் பிரசேமாரம் வசேய்து

வெருவெமதச் சுட்டிக் கமாட்டியிருந்தமார்.  வகமாரசேமானிய பூமியிசல மமறந்து கிடக்கும் அந்தப்

புதிய தீர்க்கதரிசி  எனறு  வசேமால்லப்படும்  மமாதிமயப்  பினபற்றுசவெமார்  எனறு  தம்மம

அமழத்துக்  வகமாளளும்  அந்தக்  கூட்டத்தமார்  மக்களிமடசய  மமறமுகமமாகப்  பிரச்சேமாரம்

வசேய்து  வெருவெமதயும்,  அவெர்கள  பிரமார்த்தமன  நடத்தும்சபமாதும்,  வபமாய்யமான

விஷயங்கமளப்  பற்றிப்  சபமாதிக்கும்சபமாதும்,  வவெளமள  அங்கி

அணிந்திருப்பமார்கவளனறும்,  அல்லமா  இவெர்கமள  மீளமாத  நரகத்தில்  ஆழ்த்த

சவெண்டுவமனறும் குறிப்பிட்டு நிசேமாம் அந்தக் கடிதத்மத எழுதி,  உமமாருக்கு எச்சேரிக்மக

வசேய்திருந்தமார்.

இமதப்  படித்து  முடித்த  உமமார்  தன  எதிரில்  இருந்த  வவெண்பட்டு  முட்மடமய

பமார்த்தமான.  சிரிப்பு  வெந்தது.  நிசேமாம்  மட்டும்  இமதக்  கண்டமால்,  இது  யமாரிடமிருந்து

கிமடத்தவதனறு  வதரிந்தமால்,  வெருகிற  சகமாபத்தில்  அப்படிசய  எரிகிற  வநருப்பில்

சபமாட்டுக்  வகமாளுத்திச்  சேமாம்பலமாக்கியிருப்பமார்.  ஆனமால்,  அந்த  வவெண்பட்டிசல  ஓர்

அழகமான சமலங்கி மதத்துக் வகமாளள சவெண்டுவமனறு உமமார் நிமனத்துக் வகமாண்டமான.
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22. அனமாமதகளின கூட்டத்தில் ஆருயிரின மமாதரசி

அவலப்பமா  நகரில்  உளள  ஜம்மீ  மசூதியின  அருசக  இருந்தக்  குளத்தின  அருகிசல,

மமாமலத்  வதமாழுமக  சநரத்திசல,  ஆறு  பிச்மசேக்கமாரச்  சேமாமியமார்களும்  ஒரு  கூனனும்

உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள.  அவெர்கள  பமழய  சபமார்மவெகமளக்  வகமாண்டு  தங்கள  உடமலச்

சுற்றியிருந்தமார்கள. பிச்மசேக்கமாரர்களுக்சக உரிய கந்மதத் துணிகமள உடுத்தியிருந்தமார்கள.

அந்தக்  கூணன,  ஒரு  மகத்தடியினசமல்  சேமாய்ந்து  வகமாண்டு,  தனனுமடய  வெமளந்த

மககமள  நீட்டி,  வெழியில்  வெருசவெமார்  சபமாசவெமாரிடவமல்லமாம்  பிச்மசே  சகட்டுக்

வகமாண்டிருந்தமான.  அந்த  வெழியமாகப்  பலப்பல  விதமமான  மனிதர்கள  வசேனறு

வகமாண்டிருந்தமார்கள.  பசடமாசடமாபமமான  உமடயணிந்தவெர்களும்,  முக்கமாடிட்ட

முகங்களுடன  அருசக  வநருங்கி  ஒருவெசரமாவடமாருவெர்  சபசிக்வகமாண்டும்,  தமாங்கள

வெமாங்கியுளள சேமாமமானகமளப் பற்றியும், துணிமணிகமளப் பற்றியும் விவெரித்துக் வகமாண்டு

வசேல்லும் வபண்களும், தங்கள தம்பிமமார்கமள முதுகிலும் இடுப்பிலும் தூக்கிக்வகமாண்டு

கிடுகிடுவவெனறு  ஓடும் சிறுமிகளும்  இப்படிப்  பலப்  பலர்  வசேனறனர்.  கழுத்தில்  மணி

கட்டிய  ஒரு  கழுமதயுடன  வதமாழுமகக்கு  வெந்த  ஒரு  பணக்கமார  அரமாபியனதன  மகயில்

இருந்த  பணத்மத  ஒவ்வவெமானறமாக  எண்ணி  மற்வறமாரு  மபயில்சபமாட்டுக்

வகமாண்டிருந்தமான.

இமதப் பமார்த்துவிட்ட கூணன, “ஏமழகள!  ஏமழகள கருமணக்கமாக ஏங்குகிறமார்கள.

ஆண்டவென  வபயரமால்  அருள  கமாட்டுங்கள!  அனபு  கமாட்டுங்கள!  ஆதரவு  தமாருங்கள!”

எனறு கூவினமான.

“இழவு பிடித்தவெர்கள” எனறு முணுமுணுத்துக் வகமாண்சட, எண்ணிய பணத்மத ஒரு

வபரிய மபயில் சபமாட்டு அமதத் தன இடுப்பில் வசேருகிக் வகமாண்டமான அந்தப் பணக்கமார

அரமாபியன.

“கருமண  கமாட்டுங்கள!  அல்லமாவின  வபயரமால்  ஆதரவில்லமாத  ஏமழகளுக்கு,

சநமாயமாளிகளுக்கு அருள புரியுங்கள! எனறு மீண்டும் கத்தினமான கூனன.

தனனுமடய நீண்ட அங்கி தமரயிசல உளள தூசியிசல புரண்டு வெர நடந்து வெந்த ஒரு

முல்லமா “மசூதிக்கு வெமா, ஏதமாவெது உண்ணக் வகமாடுக்கிசறன.” எனறமார்.

“எனக்கல்ல,  பசிசயமாடிருக்கும்  இனசனமார்  ஆத்மமாவுக்கு  ஏதமாவெது  சவெண்டும்”

எனறமான கூனன.  முல்லமா சபமாய்விட்டமார்.  அந்த வெழியமாக இமதக் கவெனித்து வகமாண்சட

வெந்த வபண்மணிவயமாருத்தி, அங்சக நினறு, அவெமனக் கூப்பிட்டு, “உலகத்துப் பமாவெங்கள
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அமனத்தும் ஒழிவெதற்கமாக கண்ணிர் விடும் அந்தப் புனிதமமான ஏமழக்கு இமதக் வகமாடு”

எனறு  தமான  வெமாங்கிக்  வகமாண்டு  வசேனற  வபமாட்டலத்மத  அவிழ்த்து  ஒரு  வரமாட்டிமயக்

வகமாடுத்து  விட்டுப்  சபமானமாள.  இந்த  உலகத்தின  பமாவெங்கமள  கழுவுவெதற்கமாகசவெ

ஏமழகள கண்ணிர் விடுகிறமார்கள எனறு அந்தப் வபண்மணிக்கு வதரிந்திருந்தது.

அமத  வெமாங்கிக்  வகமாண்ட  கூணன,  “அம்மமா,  இது  சேமாதமாரண  ஆளுக்கல்ல,

இரத்தக்கண்ணிர்  விட்டுக்  வகமாண்டிருக்கும்  ஓர்  ஏமழக்கு  உதவியமாகும்”  எனறு

நனறியுடன  கூறினமான.  அந்த  வெழியமாக,  கம்பீரமமான  ஒரு  குதிமரயிசல,  வவெளளிச்

சேரிமகயிட்ட வகளரமமான ஆமடயணிந்து உமமார் வெந்தமான.  உமமாமரக் கண்டதும்,  கூனன

ஓசடமாடி  வெந்து,  “தமலவெசர! நிறுத்துங்கள!  நிறுத்துங்கள!”  எனறு  வசேமால்லியபடிசய

குதிமரயின  சசேணத்து  மிதிமய  நடுங்கும்  தன  மககளினமால்  பிடித்துக்  வகமாண்டமான.

“இரண்டு வெருடம் பத்து மமாதங்களமாகத் தங்கமள சதடிக் வகமாண்டிருக்கிசறன” எனறமான.

உமமார் அந்தக் கூனனுமடய ஆவெல் நிமறந்த முகத்மத உற்றுப் பமார்த்தமான.  முன ஒரு

நமாள  நளளிரவிசல,  ஒரு  குளத்திற்குளசள  நிலவு  முழுகிக்  வகமாண்டிருப்பமதக்  கண்டு

அழுது வகமாண்டிருந்த அந்தக் கூணன, பமழய சுல்தமானுமடய விகடன எனற விவெரங்கள

அவென நிமனவுக்கு வெந்தன. அனறு கூட இருந்த வவெளமளக் கழுமதமய விட்டுப் பிரிந்து

கிழிந்த  கந்தலமாமடயுடுத்திப்  பிச்மசேக்கமாரனமாகத்  திரியும்  அந்தக்  கூனமனக்  கண்டு

வியந்தபடி, “ஜபமாரமாக்” எனறு கூவினமான.

“ஜபமாரக்!  ஏன  இப்படி  ஏமழகளுக்கும்  சேமாமியமார்களுக்கும்  இமடசய  கிடந்து

அவெதிப்படுகிறமாய்? எனக்குச் வசேமால்லியனுப்பக்கூடமாதமா?” எனறு உமமார் சகட்டமான.

“வசேமால்லி  அனுப்புவெதமா?  நமானதமான  தங்கள  வீட்டுக்கு  வவெளளி  வெமளயல்கமளக்

வகமாண்டு  வெந்சதசன!  தங்கமளப்  பமார்க்க  முடியவில்மல.  பிறகு  அவலப்பமா  நகருக்கு

வெந்சதன. ஒவ்வவெமாரு பிமறயமாகத் தமாங்கள வெருவீர்கள வெருவீர்கள எனறு எதிர்பமார்த்சதன.

முதலில் அவெளுக்குத் தங்கமளப் பமார்க்க சவெண்டுவமனறு ஆவெல் அதிகமமாக இருந்தது.

தங்கமள நிமனத்து அடிக்கடி மபத்தியம் சபமால் சிரிப்பமாள. தங்கள வீட்டுக்சக அவெமள

அமழத்துக்வகமாண்டு வெரலமாவமனறு எண்ணிசனன. ஆனமால், ஓர் அழகமான வபண்சணமாடு

முழு  முட்டமாளமான  நமான  வெழிப்  பயணம்  வசேய்வெது  ஆபத்வதனறு  பட்டது.  எங்களிடம்

பணமும்  இல்மல.  நீங்கள  எப்படியும்  வெந்து  விடுவீர்கள  எனசற  அவெள  வசேமால்லிக்

வகமாண்டிருப்பமாள.  தமாங்கள  அவெமள  மறந்து  விட்டீர்களமா?  யமாஸ்மிமயப்  பற்றிய

நிமனப்சப  இல்மலயமா?  எனறு  கூனன  சகட்டதும்,  உமமார்  அவெனுமடய  வமலிந்த

மககமளப் பிடித்துக் வகமாண்டு, “இங்சக யிருக்கிறமாளமா?  இப்வபமாழுது  இருக்கிறமாளமா?”

எனறு படபடப்புடன சகட்டமான.
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ஜபமாரக்  எனற  அந்தக்  கூனன,  தன  மகயிடுக்கில்  மவெத்திருந்த  அந்த  வரமாட்டிமயக்

கமாட்டி,  “நமான  பிச்மசேவயடுத்து அவெமளக்  கமாப்பமாற்றி  வெருகிசறன.  ஒவ்வவெமாரு  நமாள

மமாமலயிலும்,  தங்களிடமிருந்து  ஏதமாவெது  வசேய்தி  கிமடத்ததமா  எனறு  சகட்டுக்

வகமாண்சடயிருகிறமாள” எனறு பதில் கூறினமான.

“இப்வபமாழுசத  நமான  அவெமளப்  பமார்க்கசவெண்டும்.  அவெள  எங்சக  இருக்கிறமாள?”

எனறு உமமார் பறந்தமான.

முன கடிவெமாளத்மதப் பிடித்துக் குதிமரமய நடத்திக் வகமாண்டு ஒரு சேந்து வெழியமாகச்

வசேனறமான  ஜபமாரக்  கூனிக்  கூனித்  தவெமள  சபமால்  நடந்த  அவென,  தன  மகயில்  இருந்த

வரமாட்டிமய  விடவில்மல.  அந்தச்  சேந்திசல  ஓரிடத்தில்  குதிமரமய  நிறுத்தி  விட்டு,

நிமிர்ந்து உமமாமர சநமாக்கி, - ‘அவ்மள சநமாய் அரித்துத் தினறு வகமாண்டிருக்கிறது. படுத்த

படுக்மகயமாகக் கிடக்கிறமாள. தமாங்கள சேற்று இங்சக கமாத்திருங்கள. நமான சபமாய், அவெளிடம்

அல்லமா  அருள  புரிந்து  விட்டமார்  எனற  விஷயத்மதக்  கூறிவிட்டு  வெந்து  விடுகிசறன.”

எனறு  வசேமால்லிவிட்டு,  எதிரில்  இருந்த  ஒரு  கதமவெத்  திறந்து  வகமாண்டு  உளசள

நுமழந்தமான. உமமார், குதிமரமய விட்டுக் கீசழ இறங்கி அதன முதுகிசல தன தமலமயச்

சேமாய்த்தபடி,  யமாஸ்மியின  நிமனப்புடன  நினறு  வகமாண்டிருந்தமான.  சிறிது  சநரத்தில்,

புனனமகயுடனும் பூரிப்புடனும் ஜபமாரக் வவெளியில் வெந்தமான.

“எனன  ஆர்வெம்!  எத்தமன  உணர்ச்சி!  இவ்வெளவு  நமாளும்,  கூட்டுப்  புறமாப்சபமால்

அமடந்து  கிடந்தவெள,  இப்வபமாழுது  ஆடுவெதும்,  பறப்பதும்,  வெண்ணப்  பூச்மசேத்

சதடுவெதும்  கண்ணுக்கு  மம  சபமாடுவெதுமமாக  இருக்கிறமாள.  உடுத்திக்  வகமாளளப்

பட்டமாமடயில்மல எனறு தங்களுக்கு எச்சேரிக்மக வசேய்யும்படி கூறினமாள”.

“அவெள  எனமனப்  பமார்க்கத்  தயமாரமாக  இருக்கிறமாளமா?  நமான  சமசல  சபமாகலமாமமா?”

எனறு உமமார் சகட்டமான. சகட்டுக் வகமாண்சட கதமவெ சநமாக்கிச் வசேனறமான.

இருள நிமறந்த பமாமத வெழிசய,  கற்படிகளினசமல் தட்டுத் தடுமமாறி ஏறிச் வசேனறு,

வீட்டின  உச்சிக்குச்  வசேனறமான.  வெழியிசல  ருந்த  தளங்களிசல,  மங்கலமான  உருவெங்கள

அவெமனக்  கூர்ந்து  சநமாக்கின.  ஈரத்  துணிகளும்,  நமார்த்தங்  கமாய்களும்  கமாயமவெக்கப்

பட்டிருந்த உச்சித் தளத்திசல,  ஒரு மூமலயிசல ஒரு கூமரயின அடியிசல,  கமற பிடித்த

ஒரு  படுக்மகயிசல  யமாஸ்மி  படுத்துக் கிடந்தமாள.  அவென  அவெளுமடய  உருவெத்மதக்

கமாணவில்மல,  அவெள  இருந்த  நிமலமயப்  பமார்க்கவில்மல.  ஆவெல்  ததும்பும்

அவெளுமடய கண்கமள மட்டுசம பமார்த்தமான.

அவெள அருகிசல வசேனறு மண்டியிட்டு அமர்ந்து, “என உளளத்தின உளளசம.” எனறு

வமல்லிய குரலில் அமழத்தமான.
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“வபருமம  மிகுந்த  என  பிரபுசவெ!  தங்களுக்கு  ஒரு  கந்மதத்  துணிகூடக்

வகமாடுக்கக்கூடிய நிமலயில் இல்லமாத ஏமழ நமான” எனறு கூறியவெள அவென கழுத்மதக்

கட்டிப் பிடித்துக்வகமாண்டமாள. சூசடறிப் சபமாயிருந்த அவெளுமடய கனனங்களின சமசல,

கண்ணிர்  ஓடுவெமத  அவெனுமடய  மககள  வதரிந்து  வகமாண்டன.  அழுது  ஓய்ந்த  பிறகு,

அவென  அருகிசல  வநருங்கி  வெந்தமாள.  அவெளுமடய  முகம்  வவெளுத்து,  ஒளியிழந்து

வமலிந்து கமாணப்பட்டது.  ஆசள மமாறியிருந்தமாள.  அவெளுமடய கமாதல் வபமாருந்திய கரிய

விழிகளும், இருண்ட மணம் வபமாருந்திய கூந்தலும் மட்டுசம முனசபமால இருந்தன.

“நமான  இங்சக  சநமாயமாகக்  கிடக்கும்வபமாழுது,  இரவு  சநரத்தில்  உச்சியில்  வதரியும்

விண்மீனகமளசய  பமார்த்துக்  வகமாண்டிருப்சபன.  ஏவனனறமால்,  அமவெதமாம்,  தங்கள

நட்சேத்திர  வீட்டுக்கு  சமசலயும்  வதரியும்.  தமாங்களும்  அவெற்மறசய  பமார்த்துக்

வகமாண்டிருப்பீர்கள!  அங்சக  பட்டுத்  திமரயிசல  பறக்கும்  பமாம்பு  இருந்தசத;  அது

அப்படிசய இருக்கிறதமா? உயிருக்குயிரமானவெசர! என மனக் கண்முனசன, அந்த நட்சேத்திர

விடும்,  தங்கள  அமறயும்,  அதில்  இருந்த  வபமாருளகளும்  அப்படியப்படிசய

இருக்கினறனவெமா?  நமான  பமார்த்தவபமாழுது  இருந்தபடிசய  இப்வபமாழுதும்

இருக்கினறனவெமா?”

“அப்படிசய  இருக்கினறன  அனசப !  அமவெ  உன  வெரவுக்கமாகக்  கமாத்திருக்கினறன!”

யமாஸ்மி  நிம்மதியமான  ஒரு  வபருமூச்சு  விட்டமாள.  “அப்படித்தமான  நிமனத்சதன!

நட்சேத்திரங்களின  வபயமரவயல்லமாம்  எனனமால்  நிமனவு  மவெத்திருக்க  முடியவில்மல.

இரண்வடமானறின  வபயர்தமான  எனக்குத்  வதரியும்.  ஜபமாரக்  சில  நட்சேத்திரங்களின

வபயர்கமளச்  வசேமால்வெமான.  நட்சேத்திரங்கமளப்  பமார்க்கும்வபமாழுவதல்லமாம்  தங்கள

உருவெம் சதமானறும்.  சுல்தமான அவெர்களின சேமபயிசல தமாங்கள மிகப் வபரியவெரமாக வெந்து

விட்டீர்களமாசம!  இந்த அங்கியில் உளள ஜரிமக எவ்வெளவு அழகமாக இருக்கிறது” எனறு

அனபு வமமாழிகமள அளளி வீசினமாள.

“நமான உனக்கு கமாத்தயமானியப் பட்டமாமடயும், பூ சவெமல வசேய்த நமடயனும் வெமாங்கி

வெருகிசறன” எனறமான உமமார்.

“சேர்க்கமரப் சபமாட்ட சுக்குத் தண்ணிரும் வெமாங்கி வெமாருங்கள” எனறு கூறிச் சிரித்தமாள.

“நமாம்  விருந்து  சேமாப்பிடசவெண்டும்.  அந்த  விருந்திசல  குடிப்பதற்குச்  சேர்பத்தும்  இருக்க

சவெண்டும்” எனறமாள. “உனனுமடய உதட்டு மதுவும் இருக்குமல்லவெமா?”  எனறு உமமார்

சகட்டமான.  வவெட்கத்துடன  அவெள  அவெனுமடய  அழகிய  கனனத்மதத்  வதமாட்டமாள.

அவெனுமடய அழகிய கமால் சசேமாடுகமள ஆவெசலமாடு பமார்த்தமாள. “எனக்குப் பலமில்மல!

இனபத்தமால்  இதயம்  சவெகமமாகத்  துடிக்கும்  சபமாது  சவெதமனயமாக  இருக்கிறது.  தங்கள

அடிமமயமான நமான, அழமகயும் இழந்து விட்சடன!” எனறமாள.
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“அனசப என கண்ணுக்கு நீ அதிகமமான அழகுடன சதமானறுகிறமாய்!” எனறு அவெமள

மகிழ்வித்தமான உமமார்.  அவெள அவென உதடுகளில் தன வமல்லிய விரல்கமள மவெத்தமாள.

அவென  அவெற்றிற்கு  முத்தம்  வகமாடுத்து  “இசதமா  எனமனப்  பமாருங்கள!  உண்மமயமாகச்

வசேமால்லுங்கள!  நட்சேத்திர  வீட்டில்  எனனுமடய  அமறயில்,  தங்களின  சவெவறமாரு

மமனவியிருக்கிறமாளமா?” எனறு சகட்டமாள.

உமமார்  இல்மல  எனபதற்கமடயமாளமமாகத்  தமலமய  அமசேத்தமான.  அவெள

அமமதியமடந்தமாள.

“எனக்குத்  திருமணம் நடந்தவபமாழுது,  என உளளத்திசல வகமாளளி  மவெத்ததுசபமால்

இருந்தது.  ஓடி  விட  முயற்சித்சதன.  அப்துல்  மசேயிது  எனமன  அமணக்கும்

வபமாழுவதல்லமாம் எனக்கு சவெதமனயமாக இருந்தது. பிறகு இந்தக் கமாய்ச்சேல் சநமாய் வெந்தது.

ஒட்டகத்தின  சமல்  மவெக்கும்  பிரம்புக்  கூமடகளில்  மவெத்து  எனமன  எங்வகங்சகமா

அமழத்துச்  வசேனறமார்கள.  சில  சேமயம்  எந்த  ஊருக்குப்  சபமாகிசறமாம்  எனசற  வதரியமாது.

மமலப் பிரசதசேத்திசல இருந்த ஒரு விடுதியிசல, இந்தக் கூனன ஜபமாரக்மகச் சேந்தித்சதன.

அவென என மீது இரக்கம் கமாட்டினமான. உடசன அவெசேர அவெசேரமமாக எனனுமடய நீலக்கல்

பதித்த வவெளளி  வெமளயல்கமளக்  கழட்டி  அவெனிடம்  வகமாடுத்சதன.  நிசேமாப்பூருக்குச்

வசேல்வெதமாக  இருந்த  அவெனிடம்  அமதக்  வகமாடுத்து  தங்களிடம்  எனமனப்

பற்றிக்கூறும்படி சகட்டுக் வகமாண்சடன. இங்கு அவலப்சபமா வெந்ததும், என கணவெனுக்கு

என  சமல்  சகமாபம்  சகமாபமமாக  வெந்தது.  தனக்கு  இணங்கமாமல்  இருப்பதமால்,  நமான

அவெமனப் பழிப்பதமாக முடிவு கட்டினமான. வவெளியில் வசேனறு சேமாட்சிகமளக் கூட்டி வெந்து,

எனமன  மணவிலக்குச்  வசேய்து  விட்டதமாக  அறிவித்து  விட்டமான.  நமான  வபருசநமாய்

பிடித்தவெவளனறும்,  வகமாடுமனம்  பமடத்தவெவளனறும்  சேமாட்சிகளிடம்  கமாரணம்

கூறினமான. எனமன இங்சக அனமாமதயமாக விட்டு விட்டு அவென சபமாய்விட்டமான” எனறு

யமாஸ்மி தன கமதமயக் கூறினமாள.

“வெமளயமலப்  பற்றியும்  உன  வசேய்திமயப்  பற்றியும்  எனக்கு  ஒனறுசம

வதரிவிக்கப்படவில்மல” எனறு வெருந்தினமான உமமார்.

“நமான இப்வபமாழுது மணவிலக்குச் வசேய்யப்பட்டவெள!”

“இல்மல. நீ மணப்வபண். இனனும் ஒரு மணிசநரத்தில் நமான உனமன எனனுமடய

மமனவியமாக்கிக் வகமாளளப்சபமாகிசறன. புதுப் வபண்சண உனக்கு இது சேம்மதமமா?”

“இந்த  மணப்வபண்ணுக்கு  அழகும்  இல்மல.  வெரதட்சேயமணயளிக்கப்  வபமாருளும்

இல்மல”  எனறு  வெருத்தத்சதமாடு  பரிகமாசேமமாகப்  சபசினமாலும்,  யமாஸ்மியின  கனனக்

கதுப்புகளில் சூடமான இரத்தம் பரவிச் சிவெந்து விளங்கின.  கண்கள புதிய ஒளி வபற்றன.
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அந்த மகிழ்ச்சியில் எழுந்து உட்கமார்ந்த யமாஸ்மி தன சவெதமனமய மறந்து உமமார் எழுந்து

வசேல்லும் வெமர உட்கமார்ந்சதயிருந்தமாள.  அவென விமடவபற்றுச் வசேனற பிறகுதமான வெலி

சதமானறியது; படுக்மகயில் சேமாய்ந்தமாள.

ஜபமாரக்  குதிமரமயப்  பமார்த்துக்  வகமாண்டு  கீசழ  நினறிருந்தமான.  கடிவெமாளத்மத

அவெனிடமிருந்து  வெமாங்கிக்  வகமாண்டு,  குதிமரயின  சமல்  ஏறியுட்கமார்ந்து  வகமாண்டு

ஜபமாரக்சகமாடு சபசினமான உமமார். “இனறு மமாமல நமான யமாஸ்மிமயத் திருமணம் வசேய்து

வகமாளளப்  சபமாகிசறன.  கமாஜீவயமாருவெமரயும்  சேமாட்சிகமளயும்  அமழத்து  வெரச்

வசேமால்லுகிசறன.  நீ  வரமாட்டிக்  கிடங்கிற்கு வசேனறு, இனிய சகக்குகளும்,  அரிசிக் கூழும்

இனிப்பமான  வஷல்லிப்  பழங்களும்,  சிவெந்த  திரமாட்மசே  மதுவும்  மற்ற  வபமாருளகளும்

வெமாங்கி வெமா.  இந்தத் வதருவில் உளள மக்கமளவயல்லமாம்,  மணவிழமாவில் பங்வகடுத்துக்

வகமாளளும்படி அமழத்து வெமா! குழல் ஊதுபவென ஒருவெமனயும், வமழுகுவெர்த்திகமளயும்

வகமாண்டுவெர  மறந்து  விடமாசத!”  எனறு  கூறிவிட்டு,  குதிமரமயத்  திருப்பிக்  வகமாண்டு

வசேனறமான.  அதிசேயத்சதமாடு  அவெமனப்  பமார்த்துக்  வகமாண்டு,  ஏந்திய  மககளுடன  நினற

பிச்மசேக் கமாரர்கமளக் கவெனிக்க அவெனுக்கு அப்சபமாது சநரமில்மல.

சேமாக்கு  முட்மட  நிமறயச்  சேமாமமானகளுடன  வெந்த  ஜபமாரக்  வெழி  வநடுகிலும்,

“நம்பிக்மகயுளளவெர்கசள!  ஓ!  மத  நம்பிக்மக  உளளவெர்கசள!  திருவிழமாக்  கதவு

திறந்திருக்கிறது!  எல்சலமாரும்  வெமாருங்கள!”  எனறு  அமழப்பு  விடுத்துக்  வகமாண்சட

வெந்தமான.

திருமணச்  சேடங்கு  வதமாடங்கியது.  முக்கமாடுடன  ஒரு  மூமலயிசல  இருக்கும்

யமாஸ்மிமயப்  பற்றிசய  உமமார்  நிமனத்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  அவெனருகிசல  விரிப்பில்

உட்கமார்ந்திருந்த கமாதியின கர கரத்த குரல் சகட்டது. “புத்தக வியமாபமாரி ஒருவெரின மகள.

சேரி,  அவெள வெரதட்சேமணயமாக எனன தருகிறமாள? அதமாவெது அவெள உனக்கு எனன வசேமாத்து

தரப் சபமாகிறமாள எனறு சகட்கிசறன” எனறு கமாதி திரும்பத் திரும்பக் சகட்டமார்.

நீதிபதியின  பினனமால்,  ஒரு  குறிப்வபடுக்கும்  எழுத்தமாளர்,  திருமண  ஒப்பந்தத்தின

விவெரங்கமள எழுதிக் வகமாண்டிருந்தமார்.

“வசேமாத்துத்தமாசன!  புயற்கமாற்மறப்  சபமானற  கருத்த  கூந்தலும்,  பூங்வகமாடி  சபமானற

அவெளுமடய  வமல்லிய  இமடயும்,  கமாதல்  ஒனமறத்  தவிர  சவெறு  எமதயும்  அறியமாத

அவெள இதயமும், இமவெ சபமாதுசம! சவெறு வசேமாத்து எதுவும் அவெள தர சவெண்டியதில்மல.

விமரவில் மணத்மத முடியுங்கள!” எனறமான உமமார்.

“விமலமதிப்புளள  வபமாருள  எதுவும்  இல்மல  எனறு  எழுது”  எனறு

குறிப்புக்கமாரனிடம்  கூறிவிட்டு  உமமாமர  சநமாக்கி,  “தமாங்கள  அவெள  வபயரில்  எனன
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வசேமாத்துக்கமள  எழுதி  மவெக்கப்  சபமாகிறீர்கள?”  எனறு  கமாதி  சகட்டமார்.  அவென

வசேமானனமதக் சகட்டதும் அவெருக்கு சிரிப்புதமான வெந்தது. “எனனிடம் இருக்கும் எல்லமாப்

வபமாருளகமளயுசம எழுதி மவெக்கிசறன” எனறமான உமமார்.

கமாதி  தன  மககமளக்  கட்டிக்  வகமாண்டமார்.  சேங்கடமமான  குரலில்  குமுறிவயழும்

சகமாபத்மத  வவெளிக்கமாட்டமாமல்  மிக  மரியமாமதயுடன  உமமாரிடம்  கூறினமார்.  “நமாம்

இப்வபமாழுது,  சேட்டப்படி  ஓர்  ஒப்பந்தம்  வசேய்கிசறமாம்.  கமாரணத்திற்கு  உட்பட்ட

வெமார்த்மதகமளக்  வகமாண்டு  பத்திரம்  எழுதப்படசவெண்டும்.  எல்லமாம்  எனபது  எமதயும்

குறிப்பிடக்கூடிய  வசேமால்  அல்ல.  சேட்டத்தின  முன  அது  பயனற்றதமாகும்,  விவெரத்துடன

ஒவ்வவெமாரு வபமாருளமாகக் குறிப்பிட்டு எழுதசவெண்டும்.  எத்தமன ஏக்கர் நிலம் எனபதும்

அது இருக்கும் இடமும்,  எல்மலகளும் அதில் இருக்கும் அமசேயும் வபமாருள, அமசேயமாப்

வபமாருளகமளப்  பற்றிய  விவெரங்களும்,  நீர்க்குளங்களும்,  குளத்தில்  மீன  பிடிக்கும்

உரிமமயும்,  நிலத்தின  வரமாக்க  மதிப்பும்  குறிப்பிடப்பட  சவெண்டும்.  அடுத்துக்

வகமாடுக்கும்  வபமாருளகமளப்  பற்றிய  விவெரங்கள,  ஆமடகள,  துணிகள  கஜக்கணக்கு,

கம்பளிகள  பட்டமாமடகள  பற்றிய  கணக்கு,  ஒட்டகங்கள,  ஆடு  மமாடுகள,  பறமவெகள

எத்தமனவயத்தமன  எனற  விவெரம்,  தந்தம்,  மமானவகமாம்பு,  மீன  எலும்பு,  இரத்தினம்,

மவெரம்,  நீலம்,  பச்மசேக்  கற்களின  விவெரங்கள,  எத்தமன  அடிமமகள  வகமாடுக்கிறீர்கள.

இமவெகளின தனித்தனி விமலமதிப்பு...” எனறு கமாதி அடுக்கிக் வகமாண்டு சபமானமார்.

“விமல  மதிப்புளள  எல்லமாப்  வபமாருளகளுசம  வகமாடுக்கப்படுகினறன  எனறு

எழுதிக்வகமாள”  எனறு  உமமார்,  நீதிபதியின  சதமாளுக்கு சமசல எட்டிக் குறிப்பமாளனிடம்

கூறினமான.  ஏற்வகனசவெ  கட்டிக்  வகமாண்ட  தன  மககமளத்  தளர்த்திக்  வகமாண்சட  கமாதி

ஆயமாசேத்துடன, “ஆண்டவெசன!  அல்லமா!  திருமண ஒப்பந்தப் பத்திரத்தில் இப்படிப்பட்ட

வசேமாற்கமள இதற்கு முன யமாசரனும் சகட்டதுனடமா? இப்படிப்பட்ட அறிவிப்பு இதுசவெ

முதன முமறயமாகும். சமலும் இந்த அறிவிப்மப ஏற்றுக் வகமாண்டமால் இதற்குமுன மணம்

வசேய்து வகமாண்ட அத்தமன மமனவியரின உரிமமகமளயும் பமாதிக்கமாதமா?”  எனறு அந்த

நீதிபதி  விவெகமாரம்  சபசிக்வகமாண்டிருந்தமார்.  உமமார்  எழுந்து  வசேனறு  மக  நிமறயத்

தங்கநமாணயங்கமள  அளளிக்  வகமாண்டு  வெந்தமான.  தன  அடிமமகமளயும்  அளளி  வெரச்

வசேய்தமான. நீதிபதி சபசுவெதற்கமாக வெமாமயத் திறந்த சபமாவதல்லமாம், அவெருமடய தமாடியின

மத்தியில்  இருந்த  உதடுகள  விரிந்த  சபமாவதல்லமாம்  ஒவ்வவெமாரு  தங்க  நமாணயத்மத

வெமாயினுள சபமாட்டு அவெர்  சபச்மசே ஒரு வெழியமாக நிறுத்தினமான.  சுற்றியிருந்த சேமாட்சிகள

மடியில்  எல்லமாம்  மக  நிமறயப்  வபமான  நமாணயங்கமள  அளளிக்  வகமாட்டினமான.

குறிப்பமாளனிடமிருந்து  கமாகிதச்  சுருமளப்  பறித்துச்  சேமாட்சிகமளக்  மகவயழுத்திடும்படி

ஆமணயிட்டமான.  குறிப்பமாளனின  எதிசரயிருந்த  சகமாப்மபயிசல  நல்ல  மதுமவெக்
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வகமாண்டுவெந்து ஜபமாரக் ஊற்றினமான.  மதுவின ஊசட,  தனனுமடய அருமமயமான மவெர

சமமாதிரவமமானமற  நழுவெ  விட்டமான  உமமார்.  கமாதிமயப்  பமார்த்து  “தங்கள

வசேமாற்கவளல்லமாம் வபமான வமமாழிகள” எனறு உமமார் கூறினமான.

கூட்டத்தினர்  வியப்புடனும்  மகிழ்ச்சியுடனும்  இந்த  நிகழ்ச்சிகமளக்  கண்டு

வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அங்சக  ஓர்  ஆடும்  வபமாம்மமசபமால  அந்தக்  கமாதியமாகிய  நீதிபதி

விளங்கினமார்.  திருமணம்  முடிந்து  “உங்கள  அமனவெரின  சேமாட்சியமாக  இனறு

இந்தப்வபண்மண  நமான  திருமணம்  வசேய்து  வகமாண்டிருக்கிசறன.  மறந்து  விடமாதீர்கள.

விருந்து கமாத்திருக்கிறது.  குழல் வெமாத்தியம் வெமாசியுங்கள!  விருந்து சேமாப்பிடுங்கள!”  எனறு

உமமார் எல்சலமாமரயும் சகட்டுக் வகமாண்டமான.

எழுந்து  வசேனறு,  வெரமாந்தமா  ஓரமமாக  நினறு  வதருமவெப்  பமார்த்தமான.  அங்சக  எரியும்

விளக்குகளின  பிரகமாசேமமான  வவெளிச்சேத்திசல  இருக்கும்  ஏமழ  மக்கமளயும்,

பிச்மசேக்கமாரர்கமளயும் குழந்மதகமளயும் குட்டிகமளயும் கண்டமான. குழல் வெமாசிப்பவென

கமாதல்  கீதம்  ஒனமற  அருமமயமான  ரமாகத்திசல  ஆலமாபனம்  வசேய்தமான.  உமமார்  அங்சக

கூடியிருந்த  அமனவெமரயும்  சநமாக்கி,  “நனறமாக  உண்ணுங்கள!  உண்ணுவெதற்குப்

சபமாதுமமான  அளவு  சகக்குகள  இல்லமாமல்  இருந்தமால்,  சகக்குக்  கிடங்கிலிருப்பமவெகள

அமனத்மதயுசம  உண்டு  விடுங்கள.  சேர்பத்தும்,  மதுவும்,  மமாமிசேமும்  அரிசிக்  கூழும்

எல்லமாம் வெயிறு நிமறய உண்ணுங்கள.  மகிழ்ச்சிக் வகமாளளுங்கள.  மகிழ்ச்சியில்லமாதவெர்

யமாருசம  இங்கு  இருக்கக்  கூடமாது.  அப்படி  யமாரமாவெது  இருக்கிறீர்களமா?”  எனறு

சகட்டமான. “இல்மல!  இல்மல!  அல்லமாவின  அருளமால்  எல்சலமாரும்  இனபமமாகசவெ

இருக்கிசறமாம்!” எனறு பதில் குரல்கள பலப்பல ஒலித்தன.

உமமாருக்கு மகிழ்ச்சி வபமாங்கியது. “எல்லமாரும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியமடய சவெண்டும்.

என அனபுக்குரிய யமாஸ்மிமய நமான அமடயும் இந்தத் திருமண நனனமாளிசல யமாவெரும்

இனபமமாக  இருக்க  சவெண்டும்!”  எனறு  விரும்பினமான.  அவென  பமார்மவெ  பக்கத்திசல,

இருந்த  கணக்கனின மககளிசல இருந்த  பணப் வபட்டியின  சமல் விழுந்தது.  “அந்தப்

பணப்வபட்டிமய வவெளிசய தூக்கிவயறி!” எனறமான.

“தமலவெசர! இது பணப்வபட்டி” எனறமான அவென.

“வதரியுமடமா  வதரியும் !  இந்தப்  பணம்  சபமானமால்  எனக்வகனன  பணமமா  இல்மல.

எனமனப்சபமால்  பணக்கமாரன  எவெனடமா  இருக்கிறமான?  இனப  வசேமார்க்கத்தின  மதுமவெ

குடித்துவிட்ட  எனமனக்  கமாட்டிலும்  எவெனடமா  பணக்கமாரன  இருக்கிறமான?  எனறு

வசேமால்லிக்  வகமாண்சட  பணப்  வபட்டிமயப்  பறித்து  சமசலயிருந்தவெமாறு  திறந்து

வதருவிசல வகமாட்டினமான. ஏமழகளும் பிச்மசேக்கமாரர்களும், குழந்மதகளும், குட்டிகளும்,
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ஆடவெரும்,  வபண்டிரும்,  இமளஞர்களும் முதியவெர்களும் எல்சலமாரும் விழுந்த வபமான

நமாணயங்களின  சமசல  விழுந்து  விழுந்து  வபமாறுக்கினமார்கள.  வெயிறமாற  உண்டறியமாத

அந்த வெறுமமயமாளர் கூட்டம் அனறு வெயிறமாற உண்டதுடன மினனும் வபமாற்கமாசுகளும்

கிமடத்த மிக்க மகிழ்ச்சியிசல ஆடிப்பமாடிக் வகமாண்டு வசேனறது. இவ்வெமாறு சீரும் சிறப்பும்

பமாட்டு,  கூத்தும்  சகளிக்மகயும்  சவெடிக்மகயுமமாக  உமமார்  கயமாம்-யமாஸ்மி  திருமணம்

நமடவபற்று முடிந்தது.
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23. இதயந்தமாங்கமாத இனப சவெதமன

உமமார்  யமாஸ்மிமயத்  தனனுமடய  மககளிசல  தூக்கிக்  வகமாண்டமான.  அவெள

சநமாயினமால் நடுங்கிக் வகமாண்சட அவெனுமடய கழுத்மதக் கட்டிப் பிடித்துக்வகமாண்டமாள.

அவெமள  அப்படிசய  வதருவுக்குக்  வகமாண்டு  வெந்தமான.  அங்சக  தயமாரமாகக்  கமாத்திருந்த

பல்லக்கின  உளசள,  விரித்திருந்த  பஞ்சு  வமத்மதயிசல  வமதுவெமாக  அவெமள

மவெத்தமான. அமீர்  அஜீஸ்  எனற  உமமாரின  நண்பனிடமிருந்து,  தற்சேமயத்திற்கமாக

வெமாங்கப்பட்ட பல்லக்கு அது.  அதற்குக் கமாவெலுக்கு இரண்டு வீரர்கமளயும் அமீர் அஜீஸ்

அனுப்பியிருந்தமார்.

“என அருமம மணப் வபண்சண! இனி நீ எனவறனறும் எனனுமடய மககளிசலசய

இருப்பமாய்!” எனறு அவெள கமாதில் மட்டும் விழும்படியமாக உமமார் கூறினமான.

பமாதுகமாப்பு  வீரர்கள  பல்லக்குத்  திமரகமள  இழுத்து  மூடினமார்கள.  அதுவெமரயில்

அனமாமதயமாகக்  கிடந்த  யமாஸ்மிசயமாடு  ஒனறமாக  வெமாழ்ந்த  பிச்மசேக்  கமாரர்கள  எல்லமாரும்

விலகி வெழிவிட்டமார்கள.

“அல்லமாவின  புகழ்  நிமலப்பதமாக!  வபமான  நமாணயங்கமள  அளளி  வெழங்கும்

அருளமாளன;  அறிவெமாளன  புகழ்  ஓங்குவெதமாக!”  “கூடமாரமடிப்பவென  புகழ்  வெளர்வெதமாக!”

எனறு வெமாழ்த்தினமார்கள.

“இந்த மணமக்கள வெமாழ்வில் இனபம் நிமறவெதமாக!” எனறு கூவினமார்கள. கூட்டத்மத

விலக்கிக்வகமாண்டு ஓடி வெந்த ஒரு சிறுமி தன மகயில் இருந்த கூமடயில் நிமறந்திருந்த

சரமாஜமாப்பூ இதழ்கமள உமமாரின குதிமரயின மீது வகமாட்டினமாள.

“தமலவெசர!  நமாங்கள எங்கு வசேல்ல சவெண்டும்?  கட்டமளக்குக் கமாத்திருக்கிசறமாம்!”

எனறு வீரன ஒருவென சகட்டமான.

“அங்கமாடிச் சேந்மதக்கு வசேல்” எனறு ஆமணயிட்டமான உமமார்.

“அங்கமாடி  இந்சநரம்  மூடப்பட்டிருக்குசம?  பிற்பகல்  வதமாழுமகக்குப்  பிறகு

அமடத்துவிடுவெது வெழக்கமமாயிற்சற!”

“இருக்கட்டும்! நீ அங்சக வசேல்! விமரந்து வசேல்!” எனறு மீண்டும் கூறினமான உமமார்.

கரிய நிறமுமடய அடிமமகள பல்லக்மகத் தூக்கினமார்கள. பல்லக்கு நகர்ந்தது. அதன

பக்கத்திசலசய  குதிமரமய  வமல்ல  நகர்த்திக்  வகமாண்டு  வசேனறமான  உமமார்.  பமாதுகமாப்பு

வீரர்களும்  உடன  நடந்தமார்கள.  அந்த  வீரர்களில்  ஒருவென  ஜபமாரக்கிடம்  வமதுவெமாக,
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“உங்கள  தமலவெர்  குடி  மயக்கத்தில்  இருக்கிறமாசரமா?”  எனறு  சகட்டமான. “அவெர்

குடித்திருப்பது சபமானற மதுமவெ உன ஆயுள முழுவெதுசம குடிக்க முடியமாது.  சபசேமாமல்

வெமா!” எனறு அதட்டினமான அந்த விகடன.

அங்கமாடிச்  சேந்மதயின  வதருவெமாசேல்  அருகிசல,  இரமாவிளக்  வகமானறு  எரிந்து

வகமாண்டிருந்தது. அந்த இடத்திசல ஈட்டி தமாங்கிய வீரர்கள அறுவெரும், கமாவெல் தமலவென

ஒருவெனும்  கமாவெல்  வசேய்து  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  கமாவெல்  தமலவென,  பல்லக்மகயும்,

பல்லக்குடன வெரும் அரசேமாங்க உடுப்பணிந்த பமாதுகமாப்பு வீரர் இருவெமரயும், பக்கத்திசல

வெரும்  உமமாமரயும்  கண்டமான.  உமமாரின  சதமாற்றத்மதக்  கண்டதும்  ஏற்பட்ட  ஒரு

மரியமாமதயுணர்ச்சியமால் எதிரில் சேடக்வகனறு நினறு சேலமாம் மவெத்தமான.

“தமலவெசர!  சபரரசேர்  சுல்தமான  அவெர்களின  ஆமணப்படி  இந்தக்  கதவுகள  இரவு

சநரங்களில் அமடத்து மவெக்கப்பட்டுளளன.  இமதத் திறப்பசதமா,  கடப்பசதமா இயலமாத

வசேயல்”  எனறு  பணிவெமாகவும்,  சேட்டத்தின  பிடிப்மப  விட்டுக்  வகமாடுக்கமாமலும்  அந்தக்

கமாவெல் தமலவென கூறினமான.

“சுல்தமான அவெர்களின அனமபப் வபற்ற எனக்கு இனறிரவு எதுவுசம அமடக்கப்படக்

கூடமாது.  நீ  இமதத்  திறப்பதற்கு  அனுமதிப்பதன  அமடயமாளமமாக  இந்த  சமமாதிரத்மத

மவெத்துக் வகமாள. சீக்கிரம் கதவுகமளத் திற!” எனறு கட்டமளயிட்டமான உமமார்.

“ஆஸ்தமான  சசேமாதிடமர  இவ்வெளவு  சநரமமா  கமாக்க  மவெப்பது?  திற  திற!”  எனறு

உறுமினமான ஜபமாரக்.

கமாவெல் தமலவென, சமமாதிரத்மதப் வபற்றுக் வகமாண்டு சேந்சதகம் கலந்த பமார்மவெயுடன

தமலமய  அமசேத்தமான.  வெமாய்க்குள  முணுமுணுத்துக்  வகமாண்சட  வெமாசேலின  இரட்மடக்

கதவுகளில்  ஒனமறத்  திறந்து  விட்டமான.  தனனுமடய  வீரர்கமள  விலகி  விடும்படி

கூறினமான.  உமமாரும்,  பல்லக்கும் உளசள நுமழந்தனர்.  பல்லக்குக்குப் பினனமாடிசய ஒரு

தமாடிக்கமாரக் கிழவென ஒட்டிக்வகமாண்டு உளசள நுமழந்து விட்டமான. வீரர்கள கண்ணுக்கும்

கமாதுக்கும் எட்டமாத வதமாமல உளசள நுமழந்ததும், அந்தத் தமாடிக் கமாரக் கிழவென, உமமாரின

குதிமரச்  சசேணத்மதப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு,  “குவெமாஜமா  அவெர்கசள,  இந்த

வெழிசய வெமாருங்கள.  இந்த ஏமழ எலிரமாக்கின கமடக்கு வெமாருங்கள.  பட்டுத் துணிகளும்

பவெழக் கற்களும் முத்து மவெரமும் எத்தமனசயமா வெமககள என கமடயில் இருக்கினறன.

தங்கள மணப் வபண்ணின சிவெந்த உதட்டுக்குக் வபமாருத்தமமான முத்துப் பதித்த தங்கப்

புல்லமாக்கும் இனனும் வெமக வெமகயமான நமககளும் இருக்கினறன” எனறமான.

அதற்குளசள,  மற்வறமாரு  தமாடிக்கமாரன  வெந்து,  “ஏமழகளின  பமாதுகமாவெலசர!  எங்கள

சுல்தமானின  சதமாழசர!  இந்தப்  புறம்  வெமாருங்கள.  ஸீரமாக்கிற்கு  மவெரக்  கல்லுக்கும்
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படிகமாரத்துக்கும் உளள சவெறுற்றுமம கூடத் வதரியமாது. அவெனுமடய கமடப்வபமாருளகள

எல்லமாம் சபமாலி. எல்லமாம் இந்த அவலப்சபமாவிசலசய வசேய்யப்பட்டமவெ. என கமடக்கு

வெமாருங்கள.  தங்க நூல் இமழத்து வநய்யப்பட்டப் பட்டுத் துணி வெமககள கட்டுகட்டமாக

இருக்கினறன.  பவெழம்  பதித்த  வெண்ணத்  துணிகள,  டமமாஸ்கஸ்  பட்டணத்திலிருந்து

வெரவெமழக்கப் பட்டமவெ. எத்தமனசயமா விதங்கள” எனறு அவென கூறிக் வகமாண்டிருக்கும்

வபமாழுசத இனவனமாருவென வெந்து உமமாரின சசேணத்மதப் பிடித்துக் வகமாண்டமான.

“தமலவெசர!  மதவிசரமாதிகளமான  இந்த  நமாய்களுடன  ஏன  சபரம்  வசேய்கிறீர்கள!

அழுக்குப்  பிண்டங்கசள,  எங்கள  தமலவெரின  சதமாழியமான  மங்மகயின  வவெளளிக்

கழுத்துக்குப்  வபமாருத்தமமான  ஒளி  வீசும்  மணிக்  கற்கள  சவெண்டும்  எனப்து  உங்கட்குத்

வதரியவில்மலயமா?  ஒடுங்கள!  ஒடுங்கள!  தமலவெசர!  உண்மமயமான  மத

நம்பிக்மகயுமடயவெனும், மசேயத்தின சபரனுமமாகிய என கமடக்கு அருள கூர்ந்து வெருமக

புரியுங்கள.  அழகமான  வபமாருளகள  அமனத்தும்  தங்கள  விருப்பப்படி  வெமாங்கிக்

வகமாளளலமாம்” எனறு, குதிமரமய இழுத்தமான.

“இருட்டில்  வெழி  மறிக்கும்  குருடர்கசள!  உங்களிடம்  எல்லமாப்  வபமாருளகமளயும்

நமான  வெமாங்கிக்  வகமாளகிசறன.  ஆனமால்,  அவெற்றின  விமலமய  சுல்தமான  அவெர்கசள

வகமாடுப்பமார்கள. வதரிகிறதமா? இந்த இரவு மீண்டும் வெரப்சபமாவெதில்மல. உம் கமடகமள

எல்லமாம் திறவுங்கள” எனறு உமமார் அவெசேரப் படுத்தினமான.

அனறு இரவு, ஒவ்வவெமாரு மணி சநரமும் ஒவ்வவெமாரு நிமிடமமாகப் பறந்தது. சகமாமடக்

கமாலமமாகவும்,  புழுக்கமமாகவும்  இருந்ததமால்,  உமமார்  தன  கூடமார  வெமாசேலில்

படுக்மகமயப் சபமாட்டிருந்தமான.  யமாஸ்மி  அதில்  சேமாய்ந்து  கிடந்தமாள.  அருகிசல

படுத்திருந்த  உமமார்  அவெளுமடய  கூந்தலின  கற்மறயின  மடசய  தன  விரல்கமள

நுமழத்து  சகமாதிவிட்டமான.  நீண்ட  நமாமளக்குப்  பிறகு  இப்வபமாழுதுதமான  அவெனுக்கு

மறுபடி உயிர் வெந்தது சபமாலிருந்தது.  அனமறய இரவு அழுத்தம் நிமறந்ததமாக இருந்தது.

கடந்த மூனறு ஆண்டுகளின துனபப் வபமாழுதுகள எல்லமாம் வதமாமலந்து சபமாய் விட்டன.

கடலின சமல் சதமானறிய தீய சதமாற்றம் கடலுக்குளசளசய மீண்டும் மமறந்தது.  சபமால்,

அந்த  நமாட்கள  மமறந்து  சபமாய்  விட்டன.  விண்மீன  வவெளிச்சேத்தின  ஒளிப்வபருக்கு,

அவெனருகில்  இருந்த  யமாஸ்மியின  சிவெந்த  மககமளக்  சகமாடிட்டுக்  கமாண்பித்துக்

வகமாண்டிருந்தது.

அவெள  மூச்சு  விடும்சபமாவதல்லமாம்  அவெள  சமல்  சபமார்மவெ  ஏறி  இறங்கிக்

வகமாண்டிருந்தது.  வவெளியிசல,  மணல் வவெளியில் முமளத்திருந்த பச்மசேப் பூண்டுகளின

கமாய்ந்த வெமாசேமன கமாற்சறமாடு கமாற்றமாகக் கலந்து வெந்து வகமாண்டிருந்தது.
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“அனசப, இனியும் தூங்கமாமல் இருக்கிறமாசய” எனறு உமமார் யமாஸ்மிமயக் சகட்டமான.

“எனக்கு மகிழ்ச்சி வபமாறுக்க முடியவில்மல.  அது உடமலத் துனபுறுத்துகிறது.  என

இனபத்தின அளமவெ எண்ணிப் பமார்த்துக் வகமாண்டிருக்கிசறன. அது தவெறமானதமா?” எனறு

யமாஸ்மி சசேமாகம் வபமாருந்திய புனமுறுவெலுடன சகட்டமாள.

“அது  தவெறமாக  இருந்தமால்,  நமான  வபரும்  பமாவியமாக  இருக்க  சவெண்டும்!”  எனறமான

உமமார்.

யமாஸ்மி  தன  விரல்களமால்  உமமார்  உதடுகமள  மூடினமாள.  “உஷ்  அப்படிச்

வசேமால்லமாதீர்கள.  எனக்குப் பயமமாக இருக்கிறது.  உங்கள அனமப நிமனத்து ஏங்கி ஏங்கி

நட்சேத்திரங்கள சதமானறியதிலிருந்து மமறயும் வெமர கமாத்திருந்தும்,  பமார்த்துக் வகமாண்சட

நடந்துமமாய் கழித்த இரவுகள எத்தமனசயமா! இப்வபமாழுது நம் கமாதல் சமநிவெறி விட்டது.

இனி.  இனிசமல்,  தங்கமளப்  பிரிந்திருப்பவதனபது  எனறமால்  நிமனக்கக்  கூட

முடியவில்மல.  அப்படிப்  பிரிந்து  விட்டமால்  அமதப்சபமால்  வகமாடுமமயமானது

சவெறில்மல. தங்கமளப் பிரிந்து விடும்படி மீண்டும் எதுவும் சநரிடுசமமா எனறு எனக்குப்

பயமமாக இருக்கிறது. மிகப் மிகப் பயமமாக இருக்கிறது.”

“பயப்படமாசத! நமாம் இருவெருசம, நிசேமாப்பூருக்குச் வசேனறு விண்மீன வீட்டிசல சபமாய்

இருப்சபமாம். நமான, சுல்தமானிடம் அனுமதி வெமாங்கிக் வகமாண்டு வெருகிசறன.”

“தங்களமால்  அது  முடியமாதமா  எனன?  தங்களுக்குளள  சேக்திமய  நமான  மறந்து

விட்சடசன.  ஆமமாம்!  எனக்கமாக  அங்கமாடியிசல  எத்தமன  எத்தமன  வபமாருள  வெமாங்கி

விட்டீர்கள! அப்படியமானமால் இனிசமல் நமான பிச்மசேக்கமாரியில்மல; அல்லவெமா?”

“நீ  எனனுமடய  உயிர்.  மூனறு  வெருடங்களமாக  என  ஆவி  சநமாய்ப்  பட்டிருந்தது.

இப்வபமாழுதுதமான என சநமாய் தீர்ந்தது.

“நிமனத்துப்  பமார்த்தமாசல  நம்  வெமாழ்க்மக  வபரும்  அதிசேயமமாக  இருக்கிறது!

இல்மலயமா?  எத்தமனசயமா  தடமவெ  நமான  இமத  எண்ணிவயண்ணி

ஆச்சேரியப்பட்டிருக்கிசறன. முதலில் புத்தகக் கமட வீதியில் தங்கமளக் கண்ட வபமாழுசத

கமாதல் வகமாண்டு விட்சடன.

பிறகு,  தங்கமளத்  தவிர  சவெறு  எமதயும்  வபமாருட்படுத்தமாத  மனவுறுதி  வபற்சறன.

தங்கள  அருகில்  இருப்பசத  சபரினபம்  எனறு  நிமனத்சதன.  ஏசதமா  மமாயவுலகில்

இருப்பது சபமால் மகிழ்ந்சதன. தங்கமளப் பிரிந்திருந்தவபமாழுது என உடலின ஒவ்சவெமார்

அங்கமும் சவெதமனப்பட்டுக் வகமாண்டிருந்தது.”

“இப்வபமாழுது எல்லமாம் சபமாய் விட்டது. அப்படித்தமாசன?” எனறு முடித்தமான உமமார்.
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“ஆம்! துனபம் எல்லமாம் சபமாய் விட்டது. ஆனமால், உடல் வெலி சபமாகவில்மலசய!”

“எனன,” எனறு திடுக்கிட்டபடி உமமார் தமலமயத் தூக்கினமான. கிழக்கில், இருட்டின

நிறம் மமாறிக்வகமாண்டிருந்தது. “கண்சண நீ எனன வசேமானனமாய்! பமார்,  இரவு முடிந்து பகல்

சதமானறுகிறது.

இரவு  முழுவெதும்  உறங்கமாமல்  இருந்து  விட்சடமாசம,  வெருந்தமாசத!  இது  நமக்கு

விடிவுகமாலம். இனமறய விடிவு சபமால் எனமறய விடிவும் இருக்கப் சபமாவெதில்மல.

“ஆம்!  இருக்கப்  சபமாவெதில்மல!”  எனறு  வசேமால்லி  அவெள  சிரித்தமாள!  அது  எனன

சிரிப்பு?

“இசதமா,  சுல்தமான  கூடமாரத்தில்  மணியடித்து  விட்டமார்கள.  இப்வபமாழுது,  நமான

குளித்துக் கமாமலக்கடனகமள முடித்துக் வகமாண்டு சுல்தமாமனப் சபமாய் பமார்க்க சவெண்டும்.

அவெரிடம் நமாம் ஊர் திரும்புவெதற்கு அனுமதி வெமாங்கிக் வகமாண்டு வெரசவெண்டும்; யமாஸ்மி!”

“சபமாய்  அனுமதி  வபற்றுக்வகமாண்டு  விமரவில்  வெமாருங்கள!  ஒரு  சிறிது  சநரசம

தங்கமளப் பிரிவெவதனறமாலும் எனக்குப் வபமாறுக்க முடியமாது. ஆகசவெ, விமரவில் திரும்பி

வெமாருங்கள!” எனறு யமாஸ்மி விமட வகமாடுத்தமாள.

ஆனமால் அவெள வகமாடுத்த விமட ஜனமமாந்திர விமட சபமாலத் சதமானறியது.
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24. சபகம் வபமாற்சித்திரமும் பினமமாகிப் சபமானதுசவெ

சுல்தமான  மமாலிகமா  அவெர்கள,  அவென  வசேல்வெதற்கு  அனுமதியளித்து  விட்டமார்.

அவெனுமடய  கமாதல்  வநஞ்சில்  களிப்பு  நிமறந்திருந்தது.  பயணத்திற்குப்  பமாதுகமாப்பு

வீரர்கமளத்  வதரிந்வதடுத்துக்  வகமாண்டமான.  அடிமமகள  அவெனுமடய  சேமாமமானகமள

மூட்மடக் கட்டினமார்கள. இரண்டு குதிமரகளுக்கிமடசய கட்டிப் வபமாருத்தப்படக்கூடிய

முமறயிசல  மூடப்பட்ட  ஒரு  பிரம்புத்  வதமாட்டில்  ஒனமற  வெமாங்கினமான.  அதிசல

யமாஸ்மிமயப்  படுக்க  மவெத்துக்  வகமாளளலமாம்.  ஜபமாரக்கிற்கமாக  ஒரு  புதிய  கழுமத

வெமாங்கினமான.

“ஜபரமாக்,  திரும்பவும்  பிச்மசே  வயடுக்கசவெ  சவெண்டியதில்மல”  எனறு  வசேமால்லி

சிரித்தமான.

அந்தக் கூன விகடன அவெமனக் கலவெரத்சதமாடு பமார்த்தமான. “தமலவெசர! ஒரு விஷயம்

தங்களுக்கு எச்சேரிக்க விரும்புகிசறன.  தமாங்கள மிகவும் பலமுளளவெர்.  ஆனமால்,  யமாஸ்மி

மிகப்  பலவீனமமாக  இருக்கிறமாள.  மகிழ்ச்சிமயத்  தமாங்க  முடியமாத  அளவு  பலவீனமமாக

இருக்கிறமாள” எனறமான.

“நீ ஒரு புத்தியுளள முட்டமாள!”

“இல்மல,  அங்கஹ l னன!  சவெதமனமய  அனுபவித்திருந்த  எனமனப்

சபமானறவெர்களுக்குத்தமான ஒரு வபண்ணின உணர்ச்சிகள வதரியும்!”  எனறு வசேமானனமான

ஜபமாரக்.

பிற்பகலில்,  உமமாமர  வெழியனுப்புவெதற்கமாக  வபரிய  அமீர்கள  வெந்து  சசேர்ந்தமார்கள.

குளிர்ச்சியமான  மமாமல  சநரத்திசல  ஜபமாரக்  தன  கழுமதயினசமல்  ஏறி  வெழிகமாட்டிக்

வகமாண்டு முன வசேல்ல உமமாரின பயணம் வதமாடங்கியது.

அனறு இரவு யமாஸ்மிக்குக் குளிர் பிடித்துக் வகமாண்டது. அமதத் வதமாடர்ந்து கமாய்ச்சேல்

வெந்தது. அவெள எந்தவிதமமான உணமவெயும் ஏறிட்டுப் பமார்க்கவில்மல. ஆவெசலமாடு உமமார்

அருகில் வெந்தவபமாழுது அவெள புனசிரிப்புடன இருந்தமாள.

“நமான  மிக  அதிகமமான  மகிழ்ச்சிமய  அமடந்துவிட்சடன!  இனி  அது  நிச்சேயமமாகப்

சபமாய்விடும்” எனறமாள.

இரண்டமாவெது  நமாள  இரவு.  அவெர்கள  எபிசரட்ஸ்  ஆற்றங்கமரயிசல  தங்கள

கூடமாரத்மத  அமமத்தமார்கள.  அடுத்த  நமாள  கமாமலயில்  பிரயமாணிகளுக்கமாக  விடப்படும்
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மிதப்புத்  சதமாணிகளிசல  ஆற்மறக்  கடந்து  வசேல்லசவெண்டும்.  யமாஸ்மி

கூடமாரத்திற்குளசள, ஏவழட்டுப் சபமார்மவெகளமால் மூடப்பட்டுக் கிடந்தமாள. அவெளுமடய

கனனங்களில்  மகிழ்ச்சிவயமாளி  பமாய்ந்து  விளங்கியது.  உமமார்  கூடமாரத்திற்குளசள

நமடயிட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமாள.  அவெள  வசேனற  திமசேவயல்லமாம்  அவெள  கண்களும்

வசேனறன. ஆனமால், கழுத்மத மட்டும் அவெளமால் திருப்ப முடியவில்மல.

“நமான  பமாக்கியமில்லமாத  மமனவி,  என  கணவெனுக்குத்  வதமாண்டு  வசேய்ய

சவெண்டியதிருக்க,  எனக்குத்  தமாங்கள  பணிவிமட  வசேய்யும்படியமான  நிமலயில்

இருக்கிசறன.  என  திருமணத்திற்கமாக  வெமாங்கிய  விமலயுயர்ந்த  சில  சேமாமமானகமளப்

பமார்க்கலமாமமா?” எனறு சகட்டமாள பிரமமசயமாடு.

அவெமளச்  சேந்சதமாஷப்படுத்துவெதக்மமாக,  பூசவெமல  வசேய்யப்  வபற்ற

வபமானனமாமடகமளயும்,  முத்துப்  பதித்த  சமலமாமடகமளயும்  எடுத்துக்  கமாட்டினமான.

தனமன மறந்தவெளமாக அவெள அவெற்மற விரல்களமால் தடவித் தடவிப் பமார்த்தமாள. ஒற்மற

நீலமணிக்கல் பதித்த வவெளளித் தமலமுடிவயமானமற வயடுத்துக் கமாண்பித்தமான. “ஆ! இது

மிக  அழகமாக  இருக்கிறது.  நமாமளக்  கமாமலயில்  எழுந்து  தமலவெமாரிக்  வகமாண்டு  இந்த

முடிமய நமான அணிந்து வகமாளசவென. பிறகு ஒருநமாள நமாம் ஆற்றங்கமர அரண்மமனயில்

இந்த  இடத்தில்  அல்ல.  நம்முமடய  வசேமாந்த  அரண்மமனயில்வவெண்மமயமான

அனனங்கள  நீந்திச்  வசேல்லும்  அழகமான  ஆற்றங்கமரயில்  உளள  நம்  வசேமாந்த

அரண்மமனயில் இருப்சபமாம், அல்லவெமா?”

இப்படிப்  சபசிக்  வகமாண்டிருந்த  யமாஸ்மி  திடீவரனறு  ஜனனி  கண்டவெளசபமால்

பிதற்றத்  வதமாடங்கினமாள.  சநமாயின  கடுமம  அதிகமமாகியது.  அவெளுமடய  கண்கள

இருண்டன.  உமமார்  பயந்து  ஜபமாரக்மக  அமழத்தமான.  அவென  வெந்து  பமார்த்தவுடசனசய

முகத்மதத் திருப்பிக் வகமாண்டமான.

“பிசளக் வியமாதி (வகமாளமளசநமாய்) சபமால் சதமானறுகிறது” எனறமான ஜபமாரக்.

“இல்மல.  அது  ஒரு  விதமமான  கமாய்ச்சேல்.  கடவுமளப்  பிரமார்த்திப்சபமாம்!  வபமாழுது

விடிவெதற்குமுன வியமாதி நினறு சபமாகும்படி சவெண்டுசவெமாம்” எனறமான உமமார்.

“வதமாழுவெமதத் தவிர சவெறு எதுவும் வசேய்வெதற்கில்மல!” எனறு முடித்தமான விகடன.

குளிர்  நீங்குவெதற்கமாக  ஜபமாரக்  கூடமாரத்மதச்  சுற்றி  வநருப்பு  எரிக்கப்  வபற்றது.

துணியினமால்  ஆன  கூடமாரச்  சுவெர்களில்  வநருப்பின  வசேவ்வவெமாளிப்பட்டு

விளங்கிக்வகமாண்டிருந்தது.  யமாஸ்மி  சவெதமனயமால்  முனகிக்வகமாண்டு  பக்கத்துக்குப்

பக்கம் புரண்டுக் வகமாண்டிருந்தமாள.  பக்கத்தில் உமமார் மண்டியிட்டுக் வகமாண்டிருப்பதும்,

கூடமாரத்தின  ஒருமூமலயிசல  ஜபமாரக்  உட்  கமார்ந்து  வகமாண்டு  கடவுளின  புனிதமமான
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வபயர்கமளவயல்லமாம்  உச்சேரித்துக்  வகமாண்டு  இருப்பவதல்லமாம்  அவெள  அறிவெதற்கு

அப்பமாற்பட்ட  விஷயங்களமாகிவிட்டன.  வநருப்பு  அமர்ந்து  சேமாம்பலமாகி  விட்டது.

கூடமாரத்துச் சுவெர்களில் ஆடி ஒளி வீசிக்வகமாண்டிருந்த வசேந்நிறமும் மமறந்து விட்டது.

திடீவரனறு  உமமார்  ஜபமாரக்மக  அமழத்தமான.  “விளக்குமள  ஏற்று.  அவெள

சபசிவிட்டமாள.  இசதமா  எனமனத்  வதமாட்டுக்  வகமாண்டிருக்கிறமாள  கமாய்ச்சேல்

விட்டுவிட்டது”  எனறமான. விளக்மகப்  பிடித்துக்வகமாண்டு  அவெர்கள  அருகிசல  வெந்து

நினறமான  ஜபமாரக்,  யமாஸ்மிமயக்  கவெனித்தமான.  அவெள  அமசேயமாமல்  படுத்திருந்தமாள.

அவெளுமடய  கண்கள  முடியிருந்தன.  அவெளுமடய  ஒரு  மக  உமமாரின  கழுத்மதத்

வதமாட்டுக் வகமாண்டிருந்தது. அவெள உதடுகள அமசேந்து வகமாண்டிருந்தன.

“என  உயிசர!  என  உயிசர!”  அமசேயும்  உதடுகளிலிருந்து  வெந்த  வசேமாற்கள  நினறன.

அவெள  கழுத்மதத்  திருப்பிக்  வகமாண்டமாள.  ஜபமாரக்  விளக்மகப்  பிடித்தபடி  நினறு

வகமாண்டிருந்தமான. உமமார் அவெமளக் கவெனித்துக் வகமாண்டிருப்பதமாக அவென நிமனத்தமான.

யமாஸ்மி,  மூச்சு  விடுவெமத  நிறுத்திவிட்டமாள.  ஆனமால்  உமமார்  அவெமளசய  கவெனித்துக்

வகமாண்டிருப்பது  அவெனுக்கு  எனனசவெமா  மமாதிரியிருந்தது.  விளக்மகக்  கீசழ

மவெத்துவிட்டு, உமமாரின சதமாளகமளத் வதமாட்டமான.

உமமாரினுமடய ஆட்கள எல்சலமாரும் கூடமாரத்திற்கு வவெளிசய உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள.

திடீவரனறு எழுந்த கமாற்று தூசிமயக் கிளப்பி திமரயிட்டு வகமாண்டிருந்தது. அந்தத் தூசித்

திமரயின  ஊசட  சூரியன  ஒளி  வீசிக்  வகமாண்டிருந்தது.  ஜபமாரக்  உளளும்  புறமும்

வெருவெதும்  சபமாவெதுமமாக  இருந்தமான.  உமமாரின  நிமலமய  வவெளிசய  யிருப்பவெர்களுக்கு

எடுத்துச்  வசேமால்லிக்  வகமாண்டிருந்தமான.  “அவெர்  இனனும்  சபசேமமாட்சடன  எனகிறமார்.

அவெளுமடய முடிய கண்களில் பனனீர் ஊற்றிக் வகமாண்டிருக்கிறமார்”.

“அவெள  எனன  பிசளக்  சநமாயினமால்தமாசன  இறந்துசபமானமாள!”  எனறு  ஒரு  சிப்பமாய்

சகட்டமான.

“அவெள  இறந்துசபமானமாள  எனபது  அவெருக்குத்  வதரிந்துவிட்டது.  இல்லமாவிட்டமால்,

திருமண நமககவளல்லமாம் எடுத்து அவெளுக்கு அணிவித்துக் வகமாண்டிருப்பமாரமா?”  எனறு

ஜபமாரக் அவெர்களுக்குக் கூறினமான.

“ஆமடகமளக்  கிழித்துக்  வகமாண்டு,  வெருத்தியழுதமால்தமான  சேமாகக்  வகமாடுத்தவெனுக்கு

நிம்மதி ஏற்படும்.” எனறமான ஒருவென.

“அவதல்லமாம் அழுது விட்டமார். இனி அவெர் அழப் சபமாவெதில்மல. மமழ வபய்தபின

பூத்த  பமாமலவெனத்துப்  பூப்ப்சமமால்  இருந்த  அவெள  அடுத்த  நமாசள  அடிபட்டதுசபமால்
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சபமாய்விட்டமாள.  வவெளளிய  பூப்சபமால  அவெள  தமரயில்  கிடக்கிறமாள.  இவ்வெளவு

இளமமயமான கமாலத்தில் இறந்துசபமாகும்படி சநர்ந்தசத!” எனறு ஜபமாரக் வெருந்தினமான.

அந்த  மனிதர்கள  சேங்கடப்பட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  பக்கத்திசலயிருந்த

மரத்தடியில்  ஒரு  சமட்டிசல  வபரிய  புமத  யமானற்மம  வவெட்ட  சநர்ந்ததும்,  சேமாவுக்

கூடமாரத்திற்கு மூடப்பட்ட அந்தத் வதமாட்டிமலத் தூக்கிவெரத் சநர்ந்ததும் எனறுமில்லமாத

வெழக்கமமாக  அவெர்களுக்குத்  சதமானறியது.  சிறுவபண்கள  பிரசேவெத்தின  சபமாதும்

சநமாயினமாலும்  இறந்துசபமாவெது  எதிர்பமார்க்கக்  கூடியசத!  தமலயில்  அப்படி

எழுதப்பட்டிருந்தமால் அமத யமாரமால் மமாற்ற முடியும்?  கமரயிசல,  ஆய்த்தமமாக இருக்கும்

வதப்பத்மத அவெர்கள சேங்கடத்சதமாடு பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

“அவென பித்துப் பிடித்தவெனசபமால் இருக்கிறமான” எனறு ஒருவென வெருந்தினமான.

“இதற்குப்  சபமாய்  இவ்வெளவு  வெருந்துகிறமாசர!  எண்ப  வவெளளிகள  வகமாடுத்தமால்

பமாக்தமாதிசல எத்தமனசயமா வபண்கள வெமாங்கலமாம்!” எனறமான ஒருவென.

“சீ நமாசய! உனக்வகனன வதரியும்? கமாதலின தனமமயும் ஆற்றலும் உனக்கு எப்படித்

வதரியும்?” எனறு ஜபமாரக் சீறினமான.

அவென  உளசள  வசேனறு  வநடு  சநரங்கழித்துத்  திரும்பி  வெந்தமான.  அடிமமகமள

அமழத்து, குனறின உச்சியில் சதமாண்டப்பட்டுளள புமத குழிக்குத் வதமாட்டிமல எடுத்துச்

வசேல்லும்படி கூறினமான.

“தமலவெர்,  அவெமளத்  வதமாட்டிலில்  மவெத்து,  அவெளுமடய  வவெகுமதிப்

வபமாருமளயும்கூடசவெ  மவெத்துவிட்டமார்.  அவெருமடய  மகயமாசலசய  எல்லமாம்  வசேய்து

விட்டமார்.

அவெமளப் பிரிந்து விட சவெண்டிய சநரம் வெந்து விட்டவதனறு எண்ணுகிறமார்.  அவெர்

கீசழ  படுத்திருக்கிறமார்.  சீக்கிரம்  சபமாய்த்  வதமாட்டிமலத்  தூக்கிக்வகமாண்டு  வெமாருங்கள,

சீக்கிரம்!” எனறு அடிமமகமள ஏவினமான ஜபமாரக். 

ஒட்டகக்  கமாரர்கள,  “நமாங்கள  பிணத்மதத்  தூக்கிச்  வசேல்ல  மமாட்சடமாம்,  மிதப்புத்

சதமாணியிலும் ஏற்றமமாட்டமார்கள” எனறு கத்தினமார்கள.

“புமத  குழிக்குத்தமான  தூக்கிச்  வசேல்லசவெண்டும்.  பயணத்திற்கல்ல,  புமதகுழிதமான

ஏற்வகனசவெ சதமாண்டப் வபற்றிருக்கிறசத! சீக்கிரம்!” எனறமான ஜபமாரக்.

பயந்துவகமாண்டிருந்த அவெர்கமள விரட்டியடித்து,  பிணத் வதமாட்டிமலத் தூக்கும்படி

வசேய்தமான.  அவெர்கள  பயத்துடனும்  அவெசேரமமாகவும்,  சமட்டினசமல்  அந்தக்  கனமமான

வதமாட்டிமலத்  தூக்கிச்  வசேனறமார்கள.  வமதுவெமாகக்  கீசழ  இறங்கிப்  புமதகுழிக்குளசள
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மவெத்துவிட்டு, மண்மண வெமாரிக் வகமாட்டி மூடினமார்கள. அதன சமல் ஏற்வகனசவெ சசேர்த்து

மவெத்திருந்த  கற்கமளக்  குவித்து  மவெத்து  விட்டு  சவெகசவெகமமாகக்  கூடமாரத்மத  சநமாக்கி

ஓடிவெந்தமார்கள.  ஒட்டகக்  கமாரர்கள  தங்களுமடய  மூட்மட  முடிச்சுகமளயும்

சேமாமமானகமளயும்  ஒட்டகங்களிசல  ஏற்றிக்வகமாண்டிருந்தமார்கள.  சிப்பமாய்கள

குதிமரகளிசல சசேணம் பூட்டித் தயமாரமாக நினறமார்கள.

“தமலவெசர!  எல்லமா  சவெமலயும்  முடிந்து  ஆயத்தமமாக  நிற்கிசறமாம்.

புறப்படசவெண்டியதுதமான” எனறு உமமாமர சநமாக்கி ஜபமாரக் கூறினமான.

வெமாயில்  வெழியமாக  வவெளியில்  வெந்த  உமமாரின  தமலப்பமாமகயின  வெமால்  நுனி

அவெனுமடய வெமாயிதழ்களில் ஊசட பறந்து வெந்து சிக்கிக் வகமாண்டது. வவெளியில் சுழனறு

வகமாண்டிருக்கும்  தூசிக்  கமாற்மறயும்  ஓடிக்வகமாண்டிருக்கும்  ஆற்றின  கலங்கிய  நீமரயும்

சிறிது  சநரம்  பமார்த்துக்  வகமாண்டு  நினறமான.  புறப்படுவெதற்குத்  தயமாரமாக  நினற  அந்த

மனிதர்கமளப் பமார்த்து,

“இந்தக்  கூடமாரத்மதக்  வகமாளுத்தி  விடுங்கள.  உங்களிடம்  உளள  வபமாருளகமள

நீங்கசள  மவெத்துக்  வகமாளளுங்கள.  எங்கமாவெது  ஓடித்  வதமாமலயுங்கள  மீண்டும்  என

கனமுனசன  உங்கள  முகத்மதக்  கமாட்டமாதீர்கள.  மீண்டும்  நீங்கள  எனமுனசன

வெருவீர்களமானமால்,  உங்கள முகங்கள என நிமனவுகமளக் கிளறிவிடும்.  அமத எனனமால்

வபமாறுக்க முடியமாது. சபமாய்விடுங்கள!” எனறமான.

“தமலவெசர!” எனறு ஜபமாரக் மறுத்துக் கூற முன வெந்தமான.

“உனமனயும்தமான.  நீயும்  சபமாய்விடு.  இந்த  இடத்தில்  பிசளக்  வியமாதி  (வகமாளமள

சநமாய்) இருக்கிறவதனபது உனக்குத் வதரியவில்மலயமா? சபமா! சபமா” எனறு விரட்டினமான.

மிதப்புத்  சதமாணி  ஆற்மறக்  கடந்து  வசேனறது.  உமமார்  அதிலிருந்து  கவெனித்தமான.

மனிதர்களும்,  ஒட்டகங்களும்,  மிருகங்களும் கண்ணுக்கு மமறந்து விட்டமார்கள.  அவென

தங்கியிருந்த  கூடமாரம்  எரியும்  புமக  மட்டும்  கண்ணுக்குத்  வதரிந்தது.  வெமளயம்

வெமளயமமாக எழுந்த அந்தப் புமக,  பமாமலவெனத்துத் தூசித் திமரமய இருளச் வசேய்தது.

கதிரவென உச்சிக்கு ஏறியதும் அதுவும் மமறந்து விட்டது.

கதிரவென ஒரு வபரிய விளக்குசபமாலத் தமலக்கு சமசல வதமாங்கிக் வகமாண்டிருந்தது.

அமதச் சுற்றி சமகங்கள வெமானத்மத அலங்கரிக்கும் வகமாடிகள சபமால விளங்கின. ஆற்றின

இருபுறமும்  வதரிந்த  சேமாம்பல்  நிறமமான  மணல்வவெளி  ஒசர  வவெட்டவவெளியமாக,

ஒனறுமில்லமாத தனமமயுடன கமாட்சியளித்தது.
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கண்ணுக்வகட்டிய தூரம் வெமரயிசல எதுவும் இல்மல. அவெனுடன கூட வெந்த கூட்டம்

வவெட்ட  வவெளியிசல  கலந்து  மமறந்துவிட்டது.  கூடமாரத்மத  எரித்துச்  சேமாம்பலமாக்கிய

வநருப்பு அவென உளளத்திசல, உடலிசல எரிந்து வகமாண்டிருந்தது.

ஆற்றின  அக்கமர  சசேர்ந்ததும்,  உமமார்  தண்ணிர்  குடிப்பதற்கமாக  ஆற்றிற்குளசள

இறங்கப் சபமானமான.  கூடசவெ வெந்த ஜபமாரக் அவென சதமாளகமளப் பிடித்து நிறுத்தினமான.

“தமலவெசர! அது ஆறு! இறங்கமாதீர்கள! சேமாவு சநரிடலமாம்!” எனறு தடுத்தமான.

இறங்கிய  அவென  கமால்கமள  அடித்துத்  தளளிக்  வகமாண்டு  அந்த  ஆறு

வபருக்வகடுத்சதமாடியது.  கமரசயமாரத்துக்  களிமண்  சிறுசிறு  துண்டுகளமாக  ஓடும்  நீரில்

விழுந்து  கமரந்து  மமறந்து  வகமாண்டிருந்தது.  கமரக்கு  இழுத்து  வெரப்பட்ட  உமமார்.

தமரயிசல உட்கமார்ந்து வகமாண்டு ஓடும் வவெளளத்மத உற்று சநமாக்கிக் வகமாண்டிருந்தமான.

அந்தச்  சேமயத்திசல  ஒட்டகச்  சேமாரியின  மணிசயமாமசே  அவென  கமாதுகளிசல  ஒலித்தது.

கமரயில்  இருந்த  தங்கும்  இடத்தில்  அந்தப்  புதிய  வியமாபமாரிகளின  கூட்டம்

வெந்து முகமாமிட்டது. மிதப்புத் சதமாணி மீண்டும் ஆற்மறக் கடந்து வசேல்லத் வதமாடங்கியது.

புதிய  மனிதர்கள  தங்கள  குதிமரகமள  நீர்  குடிப்பதற்கமாக  ஆற்றுக்குக்  வகமாண்டு

வெந்தமார்கள.

“இல்மல,  இது பிசளக் சநமாய் அல்ல.  இவெருக்குக் கமாய்ச்சேசலயில்மல.  சநமாய் இவெர்

உடம்பிசல  இல்மல;  மனதிசலதமான  இருக்கிறது.  இவ்வெளவு  தூரம்  கவெமலப்

படுவெமாவரனறு  நமான  எதிர்பமார்க்கவில்மல.  ஏதமாவெது  இவெருக்குச்  சேமாப்பிடக்  வகமாடுக்க

சவெண்டும். தங்களிடம் ஏதமாவெது இருக்கிறதமா?” எனறு அருகிலிருந்த யமாருடசனமா சபசிக்

வகமாண்டிருந்த ஜபமாரக் சகட்டமான.

அப்வபமாழுது இனவனமாரு மனிதன அருகிசல வெந்தமான. உமமாரின மகயில் ஒரு கனத்த

குவெமளமயக்  வகமாடுத்தமான.  அதிசல  இரத்தம்  சபமால்  சிவெந்த  நிறமுமடய  திரமாட்மசே

மதுமவெ ஊற்றினமான. “ஆற்று நீர் நல்லதல்ல;  இது மிக மிக நல்லது.  குடியுங்கள” எனறு

கூறினமான.  அந்தக்  குரல்  எங்சகமா  முனபு  சகட்ட  குரல்  சபமால்  இருந்தது.  ஆம்!  அது

வியமாபமாரி  அக்சரமாசனமாஸின  குரல்தமான.  அக்சரமாசனமாஸின  மக,  குவெமளமயப்  பிடித்து

உமமாரின  உதட்டருகிசல  நகர்த்தியது.  உமமார்  சிறிது  குடித்தமான.  இப்படிசய  குவெமள

கமாலியமாகும்  வெமர  குடித்தமான.  அவென  குடிக்கக்  குடிக்க  அக்சரமாசனமாஸ்

ஊற்றிக்வகமாண்சடயிருந்தமான.  அவென  ஊற்ற  ஊற்ற  உமமார்  குடித்துக்  வகமாண்சட

யிருந்தமான.
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பிறகு  இனனும்  சிறிது  குடித்தமான.  அந்த  மது  வகட்டியமாகவும்  நல்ல  மணம்

வபமாருந்தியதமாகவும் இருந்தது.  உமமாரின மூமளயில் எரிந்து வகமாண்டிருந்த வநருப்மபத்

தணித்தது.
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25. எழுதினபடிதமான எதுவும் நடக்கும்!

வகமாரசேமான  பமாமதயிசல,  கூர்டிஸ்தமான  மமலப்பிரசதசேத்தின  வெழியமாக  அந்த

ஒட்டச்சேமாரி  வசேனறு  வகமாண்டிருந்தது.  ஒட்டகங்களின  மணிசயமாமசே  இமடவிடமாது

ஒலித்துக் வகமாண்டிருக்க அந்தப் பயணம் வதமாடர்ந்து நடந்துவகமாண்டிருந்தது. கதிரவெனின

வவெப்பத்துடன,  மண்ணிலிருந்து  கிளம்பிய  குடும்  ஆட்கமள  அயரச்

வசேய்து வகமாண்டிருந்தது.  ஒரு  மட்டக்குதிமரயில்  வசேனறு  வகமாண்டிருந்த  உமமார்  அமர

குமறயமாகத் தூங்கிவிழுந்து வகமாண்சட வசேனறமான.

இரவு  சநரத்தில்  தூக்கம்  வெரமாத  வபமாழுது,  அவென  அக்சரமாசனமாசிடமிருந்து  மதுமவெ

வெமாங்கிக்குடிப்பமான.  கமாவெல்கமாரர்களுடன  வசேனறு  சபசிக்வகமாண்டிருப்பமான.  இவெமனப்

மபத்தியம்  எனறு  எண்ணிக்வகமாண்டிருந்த  அவெர்கள,  மிக  மரியமாமதயமாகப்  பதில்

வசேமால்லுவெமார்கள.  சபசிக்வகமாண்டிருக்க  வெமாய்ப்பில்லமாத  சநரங்களிசல,  தூரத்திசல

ஆற்றங்கமர சமட்டிசல அடக்கமமாகிக் கிடக்கும் யமாஸ்மியின நிமனவு-புமத குழியிசல

முக்கமாட்டுத் துணியுடன பூப்சபமால் கிடக்கும் அந்த அனபுமடயமாளின சதமாற்றம் அவென

உளளத்திசல  உருவெமாகும்.  அந்த  எண்ணம்  சதமானறியவுடசன  இதயத்திசல  வநருப்பு

எரியத்  வதமாடங்கிவிடும்.  அந்த  வநருப்மப  அமணப்பதற்கமாக  அவென  மதுச்சேமாடியின

அருகிசல  வசேனறு  சிறிது  சநரத்திற்வகமாருமுமறயமாக  விட்டுவிட்டுக்

குடித்துவகமாண்சடயிருப்பமான.  சேமயமா  சேமயங்களில்  ஏற்படும்  மனக்கவெமலக்கு  மதுசவெ

மமாற்று மருந்தமாகப் பயனபட்டது அவெனுக்கு.

“அவெர்  குடித்துக்குடித்து  மிகவும்,வமலிந்து  சபமாய்விட்டமார்”  எனறு  ஜபமாரக்

அக்சரமாசனமாசிடம்  கூறுவெமான. “தமாகத்சதமாடு இருப்பமத  கமாட்டிலும் குடிப்பது  நல்லது”

எனறு அக்சரமாசனமாஸ் பதில் கூறுவெமான.

“ஆனமால்,  நமாமளக்கு  எனன  வசேய்வெது?  அமதத்  வதமாடர்ந்து  வெரும்

நமாட்களுக்வகல்லமாம் வெழி எனன?”

“அமவெ வெரும்வபமாழுது, நமாம் அவெற்மறப் பற்றிச் சிந்திக்கலமாம். இப்வபமாழுது அந்தக்

கவெமல சதமவெயில்மல”.

இப்படி  அவெர்கள  சபசிக்வகமாண்டிருப்பமதக்  சகட்டதும்  உமமார்  தன

இருக்மகயிலிருந்து,  எழுந்து  அவெர்கமளக்  கவெனிப்பமான.  “சநற்று  எனபதும்  நமாமள

எனபதும்  இல்லமாவிட்டமால்  வெமாழ்வு  எனபது  எவ்வெளவு  நனறமாகவும்  எளியதமாகவும்

இருக்கும்.  சநற்று  எனபதிசல  சபமாடப்பட்ட  மறதி  எனற  முக்கமாடு  சபமாட்டபடிசய
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இருந்தமால், வெருங்கமாலம் எனபதமன மமறத்துக் வகமாண்டிருக்கும் திமர தூக்கப்படமாமசல

யிருந்தமால்,  இனமறயவபமாழுது  எனபது  எனறும்  மமாறமாமசல  இருக்கும்”  எனறு

எண்ணுவெமான.

“சேமாந்தி! உனக்கு சேமாந்தியுண்டமாக்கும்!” எனறு ஜபமாரக் முணுமுணுத்தமான.

ஒட்டகச்சேமாரி,  பமாமலவெனத்து  மணல்  வவெளிமயவிட்டுக்  கூர்டிய  மமலப்

பளளத்தமாக்கின  சிவெந்த  மண்  பூமி  வெழியமாகப்  சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தது.  ஒருநமாள

பிற்பகலில்,  அந்த  வியமாபமாரிகள  கூட்டம்,  ஓரிடத்திசல  நினறது.  அந்த  இடத்தில்,

மனிதனின  இமடயளவு  உயரமுளள  கற்கள  குவியல்  குவியலமாகக்  கிடந்தன.  சில

கற்களின  சதமாற்றம்  மனிதனின  முகத்மதப்சபமானற  அமமப்புடன  விளங்கியது.  அந்த

வியமாபமாரிகள  கீசழ  இறங்கி  அந்தக்  கற்கமள  சநமாக்கிச்  வசேனறமார்கள.  தளளியும்

உருட்டியும் பமாமதயிசல சிறிது தூரத்திற்கு அவெற்மறத் தளளிக் வகமாண்டு சபமானமார்கள.

“மமலகளிலிருந்து  உருட்டிக்  வகமாண்டுவெரப்பட்ட  இந்தக்  கற்களுக்குப்  பயணக்

கற்கள  எனறு  வபயர்.  அந்தப்  பமாமத  வெழியமாக  வெருகினற  வியமாபமாரிகள,  பிரயமாணிகள

அமனவெரும்,  தங்கள தங்களமால் முடிந்த அளவு,  அந்தக் கற்கமள வமக்கமாமவெ சநமாக்கிச்

வசேல்லும் பமாமதயில் தளளி விடுவெமார்கள. ஒவ்வவெமாரு முஸ்லிமும் அந்தப் பயணக் கற்கள

புனித  நகரமமான  வமக்கமாமவெ  அமடவெதற்கு  உதவிவசேய்யக்  கடமமப்பட்டிருக்கிறமான.

நமான  சிறுவெனமாக  இருந்தசபமாது  இந்தக்  கற்கள  ஷிரின  சகமாட்மட  அங்கமாடித்  வதருவில்

கமாணப்பட்டன.  இப்வபமாழுது,  கூர்டியர்  மமலக்கணவெமாய்ப்  பமாமதயில்  கிடக்கினறன.

இமவெ வமக்கமா சபமாய்ச்சசேர இனனும் எத்தமன கமாலம் ஆகுசமமா?” எனறு ஜபமாரக் அந்தப்

பயணக் கற்களின கமதமயக் கூறினமான.

அமவெ,  மற்ற  கற்கமளப்சபமால்  சேமாதமாரணமமாகத்  சதமானறின.  இருப்பினும்,  அமவெ

நீண்டவதமாரு  பயணத்மத  சமற்வகமாண்டு,  இப்படிப்  பமாமதகளிசலசய  வசேனறு

வகமாண்டிருப்பதும் நினறுவகமாண்டிருப்பதும் விந்மததமான!  வியமாபமாரிகள அனறு மமாமல

மிக  நீண்ட  சநரத்திற்கு,  தங்கள  சவெண்டுசகமாளகமளவயல்லமாம்  உரக்கச்  வசேமால்லித்

வதமாழுமக  நடத்தினமார்கள.  ஏற்வகனசவெ  அந்தப்  பமாமதயில்  வசேனறு  பழக்கப்பட்ட

பமழய  வியமாபமாரிகள  அனறு  இரவு  எந்தவிதமமான  துனபமும்  ஏற்படமாதிருக்க

பிரமார்த்தமனயும் பமாதுகமாப்பு ஏற்பமாடுகளும் சமற்வகமாண்டமார்கள.  ஏவனனில்,  மமலயில்

உளள கூர்டியர்கள திடீவரனறு இறங்கி வெந்து ஒட்டகச் சேமாரிகமளக் வகமாளமளயடிப்பது

அந்தப் பமாமதயிசல வெழக்கமமான ஒரு நிகழ்ச்சி.
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இரவு  எந்தவிதமமான  வதமாந்தரவும்  இல்லமாமல்  கழிந்தது.  எல்லமா  வியமாபமாரிகளும்

அல்லமாவுக்கு  நனறி  கூறி  மறுபடியும்  ஒருமுமற  பயணக்  கற்கமளச்  சிறிது  தூரம்

தளளிவிட்டமார்கள.

பிறகு அவெர்கள பயணத்மதத் வதமாடங்கு முனனசர,  தங்கள கூட்டத்திசல வெந்த மது

வியமாபமாரி ஒருவெமன அமழத்து,  தங்களுமடய ஒட்டகச்சேமாரி கண்ணுக்கு மமறயுந் தூரம்

வெமர  கடந்து  சபமான  பிறகு  வதமாடர்ந்து  வெரச்வசேமானனமார்கள.  தங்களுடன  கூட  வெரக்

கூடமாவதனறு  கூறிவிட்டமார்கள.  திருக்குரமானிசல  பமாவெம்  எனறு  வெகுக்கப்பட்ட

வபமாருளகளிசல மது ஒனறு. அந்த மதுமவெக் வகமாண்டுவெரும் அவென தங்கள கூட்டத்திசல

இருந்தமால்,  அல்லமாவின  சகமாபத்திற்கு  ஆளமாகும்படி  சநரிடும்.  வகமாளமளக்கமாரனிடம்

மமாட்டிக்வகமாளளும்படி  சநரிட்டமாலும்  சநரிடலமாம்.  ஆமகயமால்,  தமாங்கள  வநடுந்துரம்

சபமானபிறசக,  அவென  தனனுமடய  ஒட்டகங்களுடன  வெரலமாவமனறு

வசேமால்லிவிட்டமார்கள.  மத  பக்தியுமடய  அவெர்கள  அக்சரமாசனமாமஸையும்  தங்கள  கூட

வெருவெதற்கு  அனுமதிக்கவில்மல.  “நீ  ஒரு  கிசரக்கன.  மத  விசரமாதி.நீயும்  மது

வியமாபமாரியுடன  சசேர்ந்து  வெமா”  எனறு  கூறினமார்கள.  அதற்கு  அக்சரமாசனமாஸ்,  “நமான

கிசரக்கனல்ல; ஆர்மீனியன” எனறமான. “அதுவும் ஒனறுதமான. பனறிக் கறிமயத் தினனும்

நீ  மத  விசரமாதிதமான.  நீ  எங்களுடன  இருந்தமால்,  உனக்கமாக  வெரும்  தீமம  எங்கமளயும்

பமாதிக்கும்.  எங்கசளமாடு  வெரமாசத!”  எனறு  கூறிவிட்டமார்கள.  அவென  பதில்  சபசேமாமல்

நினறுவிட்டமான.

அக்சரமாசனமாமசேயும்,  மது வியமாபமாரிமயயும் விட்டுவிட்டு,  மற்றவெர்கள அமனவெரும்

தங்கள  குதிமரகளிலும்,  ஒட்டகங்களிலும்  சேமாமமானகமள  ஏற்றிக்வகமாண்டு

புறப்பட்டமார்கள.  உமமார் அவெர்களுடன புறப்படமாமல் தனனுமடய மட்டக்குதிமரமயப்

பிடித்துக்வகமாண்டு,  பயணக்  கற்களில்  ஒனறினசமல்  உட்கமார்ந்திருந்தமான.  அமதக்

கவெனித்த  வியமாபமாரிகள  அவெமன  வெரும்படி  அமழத்தமார்கள.  “நமான  வெரவில்மல.

மதுவில்லமாமல் நீங்கள சபமாகிறீர்கள! நமான மதுவில்லமாமல் இருக்கமுடியமாது! சபமாங்கள”

எனறு விமட வகமாடுத்துவிட்டமான. ஜபமாரக்கும் அவெனுடன தங்கிவிட்டமான.

அந்த  மது  வியமாபமாரி,  மற்ற  வியமாபமாரிகளின  சபச்மசே,  மறுத்துப்  சபசேவில்மல.

அவெர்களுமடய  ஒட்டகச்சேமாரி  கண்ணுக்கு  மமறயும்  வெமர  கமாத்திருந்து  பிறகு

புறப்படும்படி தன ஆட்களுக்குக் கட்டமளயிட்டமான.

“இனமறயப்  வபமாழுதில்  எனன  நடக்க  சவெண்டுவமனறு  ஆண்டவென  ஏற்வகனசவெ

எழுதி  மவெத்திருக்கிறமான.  அவென  எப்படி  எழுதி  மவெத்திருக்கிறமாசனமா  அப்படித்தமான

நடக்கும்.  அமதத்  தடுக்கமுடியமாது.  ஒரு  முட்டமாள,  ஒரு  குடிகமாரன,  ஓர்  அர்மீனியன

இவெர்கசளமாடு  நமான  பிரயமாணம்  வசேய்ய  சவெண்டுவமனறு  என  தமலயில்
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எழுதியிருக்கிறது.  அமத  நமான  எப்படித்  தவிர்க்கமுடியும்?”  எனறு  சவெதமாந்தம்  சபசேத்

வதமாடங்கினமான.

மற்ற  வியமாபமாரிகள  கூட்டத்தின  கமடப்பகுதி,  தூரத்து  சமட்டுக்கப்பமால்  மமறந்த

பிறகு,  மது  வியமாபமாரி  தனனுமடய  ஒட்டகங்கமளக்  கிளப்பினமான.  அவெனுமடய

சவெமலயமாட்கள  தங்கள  மகக்  கம்புகமள  எடுத்துக்வகமாண்டமார்கள.  ஜபமாரக்,  தன

கழுமதயினசமல் ஏறிக்வகமாண்டமான.  கண்மணக்  கூசேமவெக்கும்  கதிவரமாளியில்  அவெர்கள

கணவெமாய்ப் பமாமத வெழியமாக முனசனறினமார்கள. ஒரு சமட்டுச் சேரிவில் அவெர்கள மரவெமாகச்

வசேனறு  வகமாண்டிருக்கும்வபமாழுது,  ஒட்டகக்கமாரர்கள  தங்கள  ஒட்டகங்கமளச்

சேடக்வகனறு நிறுத்தினமார்கள. குதிமரக் குளம்புகளின படபடப்பமான ஓமசேயின எதிவரமாலி

அந்தப்பளளத்தமாக்கு முழுவெதும் நிமறந்தது.  எங்சகமா,  மனிதர்களின கூப்பமாடு சகட்டது  .

கூர்டியர்கள  வெந்து  வகமால்லப்சபமாகிறமார்கள  எனறு  மது  வியமாபமாரி  பயந்து  துடித்தமான.

சேற்றுமுன அவென சபசிய சவெதமாந்தவமல்லமாம் மறந்துசபமாய் விட்டது.

“நமாம்  ஒடித்  தப்பிப்பது  கடினம்.  ஆமகயமால்  மிருகங்கமள  எங்கமாவெது  மமறத்து

மவெப்சபமாம்”  எனறு  அக்சரமாசனமாஸ்  ஆசலமாசேமன  கூறினமான.  பக்கத்தில்  இருந்த  ஒரு

சிறிய  ஒமடப்படுமகயின  வெற்றிக்கிடந்த  இமடவவெளியில்,  ஒட்டகங்கமள  அவெற்றின

சுமமயுடன  ஒட்டிச்வசேனறு  நிறுத்தினமார்கள.  பக்கத்தில்  வெளர்ந்திருந்த  வசேடிகளின

மமறவிசல மனிதர்கள பதுங்கிக் வகமாண்டமார்கள.

“அவெனுமடய  விதியின  பிடியிலிருந்து  யமாரும்  தப்பு  முடியமாது!”  எனறு

அழுதுவகமாண்சட மது வியமாபமாரியும் ஒளிந்துவகமாண்டமான. பக்கத்தில் உயர்ந்து விளங்கிய

சமட்டின உச்சியிசல வெமானமுகட்டிசல ஈட்டி பிடித்த குதிமரக்கமாரர்கள பமாய்ந்து வசேனறு

வகமாண்டிருப்பமத அவெர்கள கண்டமார்கள. குதிமரக்கமால்கள சிதறி எறிந்த சிறுசிறு கற்கள

உருண்டு விழும் ஓமசேமயயும் சகட்டமார்கள.

“இந்தக்  குனறுகளின  வெயிற்றிலிருந்து  திடீவரனறு  மனிதர்கள  பிறந்துவிட்டமார்கள!

சவெடிக்மகதமான”  எனறு  ஜபமாரக்  வமல்லிய  குரலிசல  தன  விகடத்திறமமமயக்

கமாட்டினமான.

அந்தக் குதிமரகளிசல வெந்த  கூர்டியர்கள  வெமளந்து வெமளந்து விமரந்து வெந்தமதப்

பமார்த்தமால், ஒளிந்திருக்கும் இவெர்கமளச் சுற்றி வெமளத்துக்வகமாளள வெருவெதுசபமாலிருந்தது.

அக்சரமாசனமாசின  சதமாளகள  பயத்தமால்  ஆடின.  மூச்மசேப்  பிடித்துக்வகமாண்டு  இருந்தமான.

கமடசியமாக அமமதி நிலவியது. வநடுசநரத்திற்குப் பினனர் ஜபமாரக்தமான முதன முதலில்

சபசேத் வதமாடங்கினமான.
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“அவெர்கள நம்மமக் கவெனிக்கவில்மல” எனறு அவென கூவினமான.  அவென கூவி ஒரு

மணிசநரம் வசேனற பிறகு,  வதமாடர்ந்து அமமதி நிலவியமத மனமமாற அறிந்த பிறகுதமான

மது வியமாபமாரி, மமறந்திருந்த இடத்திலிருந்து வவெளியில் வெந்தமான.

மீண்டும்  அவெர்கள  தங்கள  பயணத்மதத்  வதமாடங்கினமார்கள.  சிறிது  தூரம்

வசேனறவுடசனசய  அவெர்கள  ஆச்சேரியத்தமால்  ஸ்தம்பித்து  தங்கள  மிருகங்கமள

நிறுத்தினமார்கள.  அவெர்களின எதிரில்,  சேமதளமமான ஓரிடத்திசல,  தங்களுக்கு முன சபமான

வியமாபமாரிகள  கூட்டத்தின  சதமவெயற்ற  வபமாருளகள  பல சிதறிக்கிடந்தன.  கயிறுகளும்,

சேமாக்குகளும்,  உமடந்த  வபட்டிகளும்  அங்கங்சக  சிதறிக்  கிடந்தன.  ஒரு  வநமாண்டிக்

கழுமதயும் சில நமாய்களும் தவிர சவெறு மிருகங்கசளமா, வபமாருளகசளமா, அவெற்றுடன வெந்த

வியமாபமாரிகசளமா  யமாரும்  தட்டுப்படவில்மல.  சிதறிக்  கிடந்த  அந்தப்  வபமாருளகளுடன

நமாமலந்து  ஒட்டகக்கமாரர்கள  வெமாடிய  முகத்துடன  குந்திக்வகமாண்டிருந்தமார்கள.

அவ்வெளவுதமான.

எந்த  விதமமான  ஆயுதமும்  கமாணப்படவில்மல.  ஆயுதந்தமாங்கிய  கமாவெல்  வீரர்கள

கமாற்சறமாடு  கமாற்றமாக  மமறந்துவிட்டமார்கள.  பலப்பல  வெழிப்பறிக்  வகமாளமளகமளப்

பமார்த்து அனுபவெப்பட்ட அக்சரமாசனமாஸ் வெருத்தத்துடன சபசினமான.

“நம் பமாக்தமாத் சேசகமாதரர்கள கூர்டியர்களமால் தமாக்கப்பட்டிருக்கிறமார்கள. தினபதற்குரிய

பறமவெமயப் பிடித்துச் சிறகுகமளப் பிய்த்வதரிந்து விட்டு உடமலக் வகமாண்டுசபமானது

சபமால வியமாபமாரிகமளக் வகமாண்டு சபமாய்விட்டமார்கள.  சவெகமமாக ஓடும் குதிமரகமளப்

வபற்றிருந்தவெர்கள  சிலர்  மட்டும்  தப்பிப்  பிமழத்திருக்கிறமார்கள.  மற்றவெர்கள

அமனவெரும்  பிடிபட்டிருக்கிறமார்கள.  இனி  அவெர்கமள  விமலவகமாடுத்துதமான  திரும்ப

மீட்கசவெண்டும்.  அவெர்கசளமாடு  வெந்த  வீரர்கள  அவெர்கமளக் கமாக்கப்  பயனபடவில்மல.

பமாவெம்,  கூர்டியர்களின  அடிமமகளமாகி  விட்டமார்கள  அருமம  சேசகமாதரர்கள!”  எனறு

வெருந்தினமான.

அந்த  வியமாபமாரிகள  கூட்டத்சதமாடு  தமான  வசேல்வெமத  அவெர்கள  மறுத்தசபமாது

அக்சரமாசனமாஸ் தமான மட்டும் பின தங்கிவிட்டமான.  ஆனமால்,  தனனுமடய பட்டுத் துணி

முட்மடகமளச்  சுமந்து  வெந்த  ஒட்டகங்கமள  அந்தக்  கூட்டத்சதமாசடசய  அனுப்பி

மவெத்திருந்தமான.  அமவெவயல்லமாம்  வகமாளமளயிசல  சபமாய்விட்டமான,  ஆனமால்,  அவென

தப்பிப் பிமழத்தமாசன, அந்த வெமரயிசல சேந்சதமாஷந்தமான.

மது வியமாபமாரி,  வபருமூச்சு விட்டுக்வகமாண்சட, “உம்!  எழுதியபடி நடந்து விட்டது”

எனறமான.
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ஆனமால்,  உமமார் சிரித்தமான.  சமலும் உரக்கச் சிரித்தமான. “நம்மிடம் அருமமயமான மது

இருக்கிறது.  அந்த  வியமாபமாரிகள  இழந்த  வசேமாத்துக்கள  முழுவெதும்  சசேர்த்தமால்கூட  இந்த

மதுவின  மதிப்பில்  பமாதிக்குக்கூடச்  சேமமமாகமாது.  வதரியுமமா!  ஹ!...”  எனறு  உரக்கச்

சிரித்தமான.

அங்கு  குந்தியிருந்த  ஆட்கமளயும்  நமாய்கமளயும்  தங்களுடன  கூட்டிக்வகமாண்டு

அவெர்கள  தங்கள  பயணத்மதத்  வதமாடர்ந்து  நடத்தினமார்கள.  ஓரிடத்திலும்  தங்கமாமல்,

சவெகமமாகத்  தங்கள  ஒட்டகங்கமளயும்,  குதிமரகமளயும்,  கழுமதகமளயும்

வசேலுத்திக்வகமாண்டு  வசேனறமார்கள.  கூர்டியர்கள  மறுபடியும்  வெந்து  தமாக்கக்கூடும்  எனறு

பயப்பட்டதமால்,  அனறு  இரவு  எங்கும்  தங்கமாமல்,  வதமாடர்ந்து  வசேனறு

வகமாண்டிருந்தமார்கள.  ஒளி வீசி ஒளிவீசி ஓய்ந்து கமாணப்பட்ட பமழய கிழவியமான அந்த

நிலவின அடியிசல  மமலமுகடுகளிலும்  சமடுகளிலும்  ஏறி இறங்கி  அவெர்கள  பயணம்

வதமாடர்ந்து நடந்து வகமாண்டு இருந்தது.

இறந்துசபமான மனிதர்கள தங்கள புமத குழிமயத் சதடிக்வகமாண்டு வசேல்வெதுசபமால்

சுரத்தில்லமாமல், உற்சேமாகமில்லமாமல், இந்தப் பயணம் இருப்பதமாக ஜபமாரக் கூறினமான.

“இருந்தமாலும்,  கமாற்று  நிமறந்த  இந்த  வவெட்டவவெளிப்  பிரயமாணம்  உமமாருக்குப்

பிடித்தமமாக இருப்பது சபமாலத் சதமானறுகிறது” எனறு அக்சரமாசனமாஸ் கூறினமான.

அக்சரமாசனமாஸ், ஜபமாரக்மகப் பமார்த்துக் சகட்டமான. “இசதமா, இங்சக பமார், எனக்கு ஒரு

விஷயம் வதரியசவெண்டும். மூனறு ஆண்டுகளுக்கு முனனமாசல, நீ யமாஸ்மி எனற அந்தப்

வபண்ணிடமிருந்து  ஏசதமா  வசேய்தியுடன  இவெமரத்சதடி,  இவெர்  வீட்டுக்கு  வெந்ததமாகச்

வசேமானனமாய்  அல்லவெமா?  ஆனமால்,  அவெர்  உனமன  அவலப்சபமா  நகரில்  பிச்மசேக்கமாரர்

கூட்டத்தில் பமார்க்கும் வெமரயிசல எதுவும் வதரியமாவதனறு வசேமானனமாசர அதன விவெரம்

எனன? எனறமான.

“ஏனய்யமா, நமான வபமாய் வசேமால்கிசறவனனறமா நிமனத்தமாய்? அல்லமாசவெ நீர்தமாம் சேமாட்சி

வசேமால்ல  சவெண்டும்.  ஆண்டவென  அறிய  நமான  அவெமரத்  சதடி,  விண்மீன  வீட்டிற்குச்

வசேனசறன.  ஆனமால்,  அவெர்  அப்வபமாழுது  ஊரில்  இல்மல.  வெந்தவுடன  தகவெல்

வசேமால்லும்படி, கூறி அமடயமாளப் வபமாருளும் வகமாடுத்துவிட்டு வெந்சதன.”

“ஆனமால்,  அவெருக்குச்  வசேய்திசய  வசேமால்லப்படவில்மலசய!  அது  எப்படி?  வெமா!

அவெரிடம் வெந்து வசேமால்லு’ எனறு அவெமன வெற்புறுத்தினமான. அக்சரமாசனமாஸ்.

“முடியமாது.  அவெர்  அந்தப்  வபண்ணின  ஏக்கமமாகசவெ  இருக்கிறமார்.  அவெமளப்  பற்றி

நிமனவுபடுத்தினமால்  வகடுதலமாக  முடியும்.  பயமமாக  இருக்கிறது”  எனறு  ஜபமாரக்

மறுத்துவிட்டமான.
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“அவதல்லமாம்  ஒனறும்  நடக்கமாது.  வெமா”  எனறு  கூறி  அந்த  ஆர்மீனியன,  விகடனின

கழுமதயுமடய  மூக்கணமாங்கயிற்மறப்  பிடித்து  இழுத்துக்வகமாண்சட  தன  குதிமரமயத்

தட்டிவிட்டு,  முனனமால்  வசேனறு  வகமாண்டிருந்த  உமமாருக்குப்  பக்கத்திசல, வெந்து

குதிமரமயச்  வசேலுத்திக்  வகமாண்சட  சபசினமான.  “மூனறு  ஆண்டுகளுக்கு  முனனமால்,

ஜபமாரக்  யமாஸ்மியிடமிருந்து  ஓர்  அமடயமாளம்  வகமாண்டு  வெந்தமானமாசம  அமத  மறந்து

விட்டீர்களமா?” எனறு சகட்டமான.

உமமார் தன குதிமரமய நிறுத்தி, அவெர்கமள சநமாக்கினமான.

“தமலவெசர!  நமானவசேய்தி  வதரிவித்து  விட்டு  வெந்தபிறகு  கூட,  மமாதக்  கணக்கமாக

தமாங்கள  சதடி  வெரவில்மலசய,  கமாரணம்  எனனவவெனறு  நமான  ஆச்சேரியப்பட்டுக்

வகமாண்டிருந்சதன” எனறமான ஜபமாரக்.

“எனன அமடயமாளப் வபமாருள? எனன வசேய்தி?”

“நீலக்கல் பதித்த வவெளளி வெமளயல் ஒனறு வகமாண்டு வெந்சதன. யமாஸ்மி சநமாயினமால்

பமாதிக்கப்பட்டிருக்கிறமாள.  சமற்குத்  திமசேயில்  உளள  அவலப்சபமா  நகருக்குக்  வகமாண்டு

வசேல்லப் படுகிறமாள எனற வசேய்திமயக் வகமாண்டு வெந்சதன.”

யமாஸ்மியின மககளில், தமான அந்த வெமளயல்கமள அணிவித்தது உமமாருக்கு நனறமாக

நிமனவு  இருந்தது.  அந்த  நிமனவு  வெந்ததும்,  குதிமரயின  கடிவெமாளத்மத  இறுக்கிப்

பிடித்தமான.

“எனக்குத்  வதரியமாது.  நீ  யமாருடன  சபசினமாய்.  சவெமலக்கமாரனுடனமா  அல்லது

சபரமாசிரியர் குவெமாஜமா மமமனிடமமா” எனறு உமமார் சகட்டமான.

“இல்மல,  அவென வபயர் எனக்குத் வதரியமாது.  பருமனமாக இருந்தமான.  மணி சபமானற

குரல்,  வெமானத்மதவயமாத்த  நீல  நிறத்  தமலப்பமாமக  அணிந்திருந்தமான.  நமான  தகவெல்

வசேமால்லத் வதமாடங்கும் முனபமாகசவெ, “யமாஸ்மிக்கு சநமாயமாசம? எனறு சகட்டமான” எனறு

ஜபமாரக்  வசேமால்லிக்  வகமாண்டு,  வெரும்சபமாசத,  “நிறுத்து  அவெனதமான  டுனடுஷ்  எனமன

ஏமமாற்றிவிட்டமான.  எனனிடம்  வபமாய்  வசேமால்லியிருக்கிறமான”  எனறு  வவெறிபிடித்தவென

சபமால் கூவினமான. பிறகு எதுவுசம சபசேமாமல் இருந்தமான. பிரயமாணம் வதமாடர்ந்து நடந்தது.

ஜபமாரக்கும்  அக்சரமாசனமாசும்  பின  தங்கிச்  வசேல்லும்சபமாது,  “உனக்கு  இதனமால்  எனன

இலமாபம்?  இதனமால் எனன பயன,  வீணமாக,  அவெருக்கு இரத்தக் வகமாதிப்பு ஏற்படும்படி

வசேய்து விட்டமாசய!” எனறமான. 

“சநற்றுக்  வகமாளமள  வகமாடுத்சதசன  பட்டுத்  துணி  மூட்மடகள  அவெற்றின

விமலமதிப்புக்குச் சேமமமானது இந்த வசேயல்” எனறமான அந்த அர்மீனியன.  அவெனுமடய
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புனசிரிப்பும்,  சமற்கண்ட  வசேமாற்களும்  ஜபமாரக்கிற்கு  எமதயும்  புரிய  மவெக்கவில்மல.

நிசேமாம் அவெர்களின ஒற்றர்  தமலவென டுனடுமஷ உமமாரின சநரடி எதிரியமாக நிறுத்தசவெ

இந்த  சவெமலமயச்  வசேய்கிறமான  எனறு  யூகிக்க  முடிந்தசத  தவிர,  இவெனுக்கும்

டுனடுஷஷுக்கும் எனன பமக எனறு வதரிந்து வகமாளள முடியவில்மல.
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26. ஆரமாய்ச்சியில் சநர்ந்த அதிசேயத் தவெறு

நிசேமாப்பூர் ஆற்றங்கமரயில் இருந்த விண்மீன வீட்டிசல சபரமாசிரியர் குவெமாஜமா மமமன

இபின நஜீப் ஆலமவெஸ்தி எனற பமாக்தமாது சதசேத்துக் கணிதப் சபரமாசிரியன ஆரமாய்ச்சிக்

கூடத்திசல  உட்கமார்ந்திருந்தமான.  அந்தக்  கிழவெனுக்குப்  பக்கத்திசல  உர்கண்டு

ஆரமாய்ச்சிக்கூடத்மதச் சசேர்ந்த முசேமாபர் அல் இஸ்பிகமாரி எனற சபரமாசிரியன ஒருவெனும்,

கடந்த  ஓரமாண்டு  கமாலமமாக  அவெர்களுடன  கூட  சவெமல  வசேய்த  மற்ற  அறுவெரும்

உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள.

ஓரமாண்டு  கமாலமமாக  அவெர்கள  வசேய்து  வெந்த  ஆரமாய்ச்சியின  பலன  எதிரிசல  இருந்த

சமமசேசமல்,  எழுதப்  வபற்ற  கமாகிதங்களமாகக்  கிடந்தது.  அவெற்றிசல,  குறிப்பிடப்

பட்டிருந்த  கணக்கு  விவெரங்கள  அவெர்களுமடய  தினசேரி  ஆரமாய்ச்சிக்  குறிப்புகளமாகும்.

சபரமாசிரியர்  மமமன,  தங்கள  சவெமலயின  பயமனப்பற்றி  மற்றவெர்களுக்கு  விளக்கிக்

வகமாண்டிருந்தமான. சிறிது சநரத்திற்கு முனனசர அங்கு வெந்து சசேர்ந்த உமமார் அங்கு கிடந்த

வமத்மத மதத்த நமாற்கமாலியில் மகமயயும் கமாமலயும் நீட்டிப் படுத்துக்வகமாண்டிருந்தமான.

சமமலத் சதயத்திலிருந்து திரும்பிய அவெமனப் பமார்த்த மமமனும் மற்றவெர்களும், அவென

குடிமயக்கத்தில் இருக்கிறமான எனறு எண்ணினமார்கள.  அவென குடிக்கமாத சபமாதும் கூடக்

குடிகமாரமனப்சபமாலசவெ  சதமானறினமான.  சுற்றிலும்  ஆட்க்ள  இருக்கும்வபமாழுசத,

தனக்குளசள வமல்லிய குரலிசல ஏசதமா பமாட்மட இரமாகம் இழுத்துக் வகமாண்டிருந்தமான.

சமலும்  அவெனுக்குப்  பினனமாசல  அருவெருப்பமான  உடலமமப்புமடய  விகடன

ஒருவெனும்,  நமரத்த  தமாடிக்கமாரன ஒருவெனும்  இருந்தமார்கள.  விஞ்ஞமான  சமமதகளின

இமடயிசல ஒரு முழு முடனமான விகடமனக் வகமாண்டுவெந்து மவெத்திருப்பதன மூலம்,

உமமார், தன மதிப்மப இழக்கினறமான எனறு மமமன நிமனத்தமான.

அருவெருப்பமான  குரலில்,  மமமன  தனனுமடய  அறிக்மகமய  உமமாரின  முன

மவெத்தமான.  அந்த  அறிக்மகயிசல,  ஓரமாண்டின,  மணிக்கணக்கும்,  கதிரவென  சநரத்தின

கணக்கும் இருந்தன.

பூமத்திய  சரமகச்  சூரிசயமாதயக்  கணக்கு,  ஏற்வகனசவெ  நிமலநிறுத்தப்வபற்ற

கமாலக்கணக்கிற்கு, மூனறு மணி ஒனபது நிமிடம் சவெற்றுமமப்படுகிறது” எனறு மமமன

தன கணக்கின முடிமவெத் வதரிவித்தமான.
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“எனன,  ஒருமுமற  பூமத்திய  சரமகயிலிருந்து  புறப்பட்டு,  மறுபடி  சூரியன  அங்கு

வெந்து சசேர்வெதற்கு,  மூனறு மணி ஒனபது நிமிடம் தமாமதமமாக வெருகிறதமா?”  எனறு உமமார்

விளக்கமமாகக் சகட்டமான.

“ஆம்”  எனறு  உறுதியமான  குரலில்  மமமன  கூறினமான.  உமமார்  இல்லமாத  சபமாது

சூரிசயமாதயக்கணக்மக  தமான  மிக  அக்கமறயமாகவும்  ஆழ்ந்தும்  கவெனித்திருப்பமதச்

வசேமால்லிக்  வகமாளவெதில்  அவெனுக்குப்  வபருமமயமாக்  இருந்தது.  உமமார்  இல்லமாதசபமாது

தமாசன வசேய்ததமால், வபருமம தனக்சகயுரியது எனறு நிமனத்துப் பூரித்தமான.

“இருக்க  முடியமாது.  உனனுமடயூ_நீர்க்  கடிகமாரம்தமான  தவெறமானது.  அமத  உமடத்து

எறிந்துவிடு” எனறமான உமமார்.

அதற்குளசள,  இஸ்பிகமாரி  எனற  இனவனமாரு  சபரமாசிரியன,  “தமலவெசர!

நீர்க்கடிகமாரத்திசல  அப்படி  ஒனறும்  தவெறு  இல்மல.  அதற்கும்  சூரிசயமாதயத்திற்கும்

ஏறக்குமறயப் பதிசனழு நிமிடங்களதமான சவெற்றுமமயிருக்கிறது,  அது அப்படி ஒனறும்

வபரிய சவெற்றுமமயல்ல!” எனறமான.

“அட கடவுசள!  அவ்வெளவு சேரியமாக சவெமல வசேய்கிறதமா அந்தக் கடிகமாரம்?  அப்படிச்

சேரியமாக  இருந்து  ஆண்வடமானறில்  மணி  பதிவனட்டு  நிமிடங்கள  கணக்கு

வித்தியமாசேப்படுகிறதமா?”  எனறு  சகட்டமான.  “அதற்கு  நமாங்கள  எனன  வசேய்சவெமாம்

நம்முமடய் விதி” எனறு இழுத்தமான அவென. “மமடயர்கசள!  எனன வசேய்வெதமாம் எனன

வசேய்வெது! சபமாங்கள. அங்கமாடிச் சேந்மதயிசல அழகமான ஆட்டக்கமாரிகள நிற்பமார்கள. சபமாய்

சவெடிக்மக  பமார்த்துக்வகமாண்டிருந்து  விட்டுத்  திரும்பி  வெமாருங்கள.  சநீ

வித்தியமாசேப்படுகினற  மணிக்கணக்கு  ஓடி  மமறந்துவிடும்.  வபரிய  கணிதப்

சபரமாசிரியர்கள  ஆரமாய்ச்சிவசேய்ய  வெந்து  விட்டமார்கள!  எங்சகயமாவெது  பளளிக்கூடத்திசல

சபமாய்ப்  பமாடம்  நடத்துவெமத  விட்டு  விட்டு,  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்ய  வெந்துவிட்டமார்கள!

சபமாங்கள,  சபமாங்கள!  உபசயமாகமற்றவெர்கள!”  எனறு  வபமாரிந்து  தளளினமான  உமமார்.

இஸ்பிகமாரியும்  மற்ற  ஆரமாய்ச்சியமாளர்களும்,  வெமாமய  முடிக்வகமாண்டு  வவெளிசயறி

விட்டமார்கள.  மமமன  மட்டும்  ஆடமாமல்  அமசேயமாமல்  அச்சேடித்த  பதுமமசபமால

நினறுவகமாண்டிருந்தமான.

500px

“தமலவெசர!  ஆறுமணி  சநரம்  எனபது  அப்படி  எனன  வபரியது?  ஒரு  வவெளளரிப்

பழத்மதத்  தினறுவிட்டுக்  குறட்மடவிட்டமால்  எழுந்திருக்கும்  சபமாது  மணி  சேரியமாக

வெந்துவிடும்!” எனறு ஜபமாரக் கூறினமான.
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“ஆகமா!  நீயும்  வெமானசேமாஸ்திரிதமான!  பசல,  பசல!  அவெர்களுக்கு  நீ  ஒனறும்

குமறச்சேலில்மல” எனறு சகமாபத்துடன சவெடிக்மகயமாகக் குமுறிவிட்டு, “அரக்கு மவெத்து

மூடியிருக்கும்  அந்தச்  சேமாடிமயத்  திறந்து  -  மது  ஊற்றிக்  வகமாண்டுவெமா”  எனறு  உமமார்

கட்டமளயிட்டமான.

அவென குவெமளயில் ஊற்ற ஊற்ற உமமார் குடித்துக் வகமாண்டிருந்தமான. இந்தக் கூடமாரம்

அடிப்பவென  உடலுக்குளசள  -  ஏசதமா  சபய்  குடிவகமாண்டிருப்பதமாகசவெ  மமமன

நிமனத்தமான.  தனனுமடய  மனது  வதளியும்வெமர  அந்த  இடத்மத  விட்டுப்  சபமாகக்

கூடமாவதனறு அவென அங்சகசய நினறு வகமாண்டிருந்தமான.  ஏவனனில் அவென அதுவெமர

குறித்து மவெத்திருந்த கணக்குகள அமனத்தும் ஒழுங்கமாக ஒருநமாள கூடத் தவெறமாமல், மிகக்

கவெனமமாக எடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளமாகும்.  சிறிது சநரம் வசேனறதும் உமமார்,  சமமசேசமல்

கிடந்த குறிப்புத் தமாளகமளக் மககளில் எடுத்துக் வகமாண்சட, “இந்தக் குறிப்வபல்லமாம்

யமார் எடுத்தது? எனறு சகட்டமான.

“தமலவெசர!  நமாசன  எடுத்த  குறிப்புகள!  பலமுமற  சேரிபமார்த்துவிட்சடன!  தமாங்கள

அதில் ஏதும் தவெறு கமாணமுடியமாது” எனறு மமமன உறுதியளித்தமான.

உமமார்,  முதல்  கமாகிதத்தில்  இருந்த  அந்தக்  குறிப்புகமள  ஒரு  பமார்மவெ  பமார்த்தமான.

அடுத்த  கமாகிதத்மத  எடுத்தமான.  ஆழ்ந்த  கவெனம்  வசேலுத்தி  அமதப்  பமார்த்தமான.  பிறகு

மமமமன சநமாக்கி “நீ உனனுமடய குறிப்புகள எல்லமாம் சேரியமானமவெ எனறு அடித்துப்

சபசுகிறமாய்.  இஸ்பிகமாரி,  அவெனுமடய  கடிகமாரத்தில்  தவெறு  கிமடயமாவதனறு  உறுதி

வசேமால்லுகிறமான.  ஆக,  உங்களில் எவெசனமா ஒருவென தவெறு வசேய்திருக்கிறீர்கள?  அது யமார்?

அதுதமான வதரியசவெண்டும்!” எனறு சகட்டமான.

“நீர்க்கடிகமாரம்  சேரியமாகசவெ  சவெமல  வசேய்கிறது.  அமத  நமானும்  உறுதியமாகச்

வசேமால்லமுடியும்.  ஏவனனில்  அமத  ஒரு  மமாதம்  முடிந்தவுடசனசய  சேரிபமார்த்துக்

வகமாண்டுதமான  வதமாடர்ந்து சவெமலக்குப்  பயனபடுத்திசனமாம்.  கமாயமாவின  ஆமணயமாக

நமான வசேய்துமவெத்த குறிப்புகள என மகயமாசலசய தவெறு இல்லமாமல் குறிக்கப்பட்டமவெ

எனறு உறுதியமாக நமான கூற முடியும்”.

“அறிஞர்  சடமாலமி  அவெர்களின  நட்சேத்திர  அட்டவெமணயின  உதவிமயக்

வகமாண்டுதமாசன இமதக் கணக்குச்வசேய்து எழுதினமாய்?”

“ஆம்!”

“சடமாலமி  அவெர்கள  தன  ஆரமாய்ச்சிமய  அவலக்சேமாண்டிரியமா  நகரத்தில்  இருந்து

வசேய்தமார்.  நீ  இப்வபமாழுது  நிசேமாப்பூரிலிருந்து  வசேய்கிறமாய்.  இரண்டும்  சவெறு  சவெறு
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பூசரமககளில்  உளள  இடங்கள.  அவெற்றின  கமால  வித்தியமாசேத்மதக்  கணக்கில்

சசேர்த்துக்வகமாண்டமாயமா?

“அப்படிசயதமான  வசேய்சதன.  இசதமா  கடந்தமமாதத்தின  நட்சேத்திர  அட்டவெமண.

தமாங்கசள இரண்மடயும் ஒப்பிட்டுப் பமாருங்கள.”

சபனமாமவெ  எடுத்து  உமமார்  ஒரு  சிறு  கணக்குப்  சபமாட்டுப்பமார்த்தமான.  நட்சேத்திர

அட்டவெமணயில் ஒரு குறிப்மப எடுத்துக்வகமாண்டு,  அதிலிருந்த இட வித்தியமாசேத்மதக்

கணக்குச்வசேய்து,  மமமன  தயமாரித்திருந்த  குறிப்புடன  ஒப்பிட்டுப்  பமார்த்தமான.  கணக்குச்

சேரியமாகசவெ  இருந்தது.  உமமார்  ஒனறும்  புரியமாமல்  முகத்மதச்  சுளித்துக்வகமாண்டமான.

எனனடமா இது! கணக்கில் தவெறில்மல. நட்சேத்திரங்களின நிமலயில் சவெற்றுமமயில்மல.

கடிகமாரமும்  தவெறமானதல்ல.  இருந்தும்  ஆறு  மணிசநரம்  வித்தியமாசேம்  எனறமால்  ஒனறும்

புரியவில்மலசய! உனக்கு ஏதமாவெது படுகிறதமா?” எனறு மமமமனக் சகட்டமான.

“எனக்கும் அதுதமாசன விளங்கவில்மல”

“சடமாலமியின நட்சேத்திர அட்டவெமணமயக் வகமாண்டு வெமா!” எனறு சகட்டுப் வபற்று,

அமத  சமமசேசமல்  விரித்து  மவெத்துக்  வகமாண்டமான.  மமமன  குறிப்புகளின  முதல்

கமாகிதத்மதயும்  எடுத்துக்  வகமாண்டமான.  குனிந்த  தமலயுடன.  தன  சவெமலமயத்

வதமாடங்கினமான.  விளக்கு  எரிந்து  வகமாண்டிருக்க,  சநரங்கடந்து  வகமாண்டிருந்தது.

அக்சரமாசனமாஸ்  தன  படுக்மகயில்  சபமாய்  சேமாய்ந்தமான.  குறட்மட  விடத்வதமாடங்கி

விட்டமான. ஜபமாரக் ஒரு மூமலயிசல கந்மதத் துணிமய விரித்துப் படுத்துக் வகமாண்டமான.

மமமன மட்டும் ஆந்மதமயப் சபமால் விழித்துக் வகமாண்டு உமமார் சவெமல வசேய்வெமதக்

கவெனித்துக்  வகமாண்சடயிருந்தமான.  எரியும்  விளக்கில்  எண்வணய்  குமறயும்

சபமாவதல்லமாம், சமலும் சமலும் எண்வணய் ஊற்றிக் வகமாண்டிருந்தமான.

“இப்படி  யிருக்க  முடியமாது”  எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட,  ஒவ்வவெமாரு  கமாகிதமமாக

எடுத்துக்  கணக்குச்  வசேய்து  வகமாண்சட  இருந்தமான.  கமாமலப்வபமாழுது  விடியும்

சநரத்தில்தமான,  மமமனின  குறிப்புகளின  கமடசித்  தமாமளப்  பரிசசேமாதமன  வசேய்து

முடித்தமான உமமார்.

“எனனுமடய  எண்கள.  சேரியமாக  இருக்கினறனவெமா?”  எனறு  தயங்கிக்  வகமாண்சட

மமமன சகட்டமான.

சிறிது  சநரம்,  சடமாலமியின  அட்டவெமணயின  முதல்  பக்கத்மதயும்  கமடசிப்

பக்கத்மதயும்  ஆழ்ந்து  கவெனித்தமான  உமமார்.  “உனனுமடய  கணக்குக்  குறிப்பில்

எந்தவிதமமான  பிமழயும்  இல்மல.  ஆறு  மணி  பதிவனட்டு  நிமிடம்  எனற  தவெறு

நிமலயமான தவெறு. இசதமா பமார், முதல் எண்ணும் ஒசர மமாதிரியமாக ஆறு மணி பதிவனட்டு
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நிமிடங்கள  சவெற்றுமமப்  படுகினறன.  முதலிலிருந்து  கமடசி  வெமர  அந்தத்  தவெறு

நிமலயமாக இருக்கிறது!”

தனனுமடய  கணக்கு  முழுவெதுசம  தவெறு  எனறு  கூறுகிறமாசர  எனறு  மனம்  வெருந்தி

விழித்துக் வகமாண்டு நினறமான மமமன. “புரியமாத விஷயமமாக இருக்கிறது.  அமத ஒப்புக்

வகமாளவெமதத் தவிர!  சவெறு வெழி எனன இருக்கிறது?  எனறு வெருந்தினமான.  ஆனமால் அந்த

சேமயத்தில்,  உமமார் “இசதமா பமார்!  தவெறு இங்சக இருக்கிறது!”  எனறு கூறி சடமாலமியின

மகவயழுத்துப் பிரதிமயக் கமாட்டினமான.

“கடவுசள  எனன  வசேமால்கிறீர்கள.  அதிசலசய  பிமழ?  இருக்க  முடியமாது.  இத்தமன

ஆண்டுகளமாகப்  பயனபட்டு  வெந்திருக்கும்  இந்த  அட்டவெமணயில்  பிமழயிருக்க

முடியமாது.”  எனறு மமமன குளறினமான.  தனனுமடய கணக்குத் தவெறு எனபமத ஒப்புக்

வகமாளள அவென தயமாரமாக இருந்தமான. ஆனமால் அறிஞர் சடமாலமியின ஆரமாய்ச்சி முடிமவெத்

தவெறு எனறு கூற அவெனுக்கு அச்சேமமாயிருந்தது.

“ஆம்!  அந்த நிமலயமான தவெறு இங்சகதமான இருக்கிறது!”  எனறு மறுபடியும் உமமார்

கூறினமான.

“அது  எப்படி  இருக்க  முடியும்  அப்படிப்பட்ட  வபரிய  ஆரமாய்ச்சியமாளர்  தவெறு

வசேய்வெமாரமா? இருக்க முடியமாது!” எனறமான மமமன.

இரவு  முழுவெதும்  விழித்து  அயர்ந்த  கண்களில்  சிந்தமனயின  அறிகுறிமயக்

கமாட்டியபடி  மமமமன  சநமாக்கி  உமமார்  கூறினமான.”  அந்தத்  தவெறு  எப்படி  சநர்ந்தது

எனபது  வதரிந்தமால்  நமாம்  அவெமரசய  திருத்தலமாம்.  ஆனமால்,  அவலக்சேமாண்டரியமாமவெச்

சசேர்ந்த அந்த மனிதன புமதகுழியில் சபமாய் வவெகு நமாட்களமாகி விட்டனசவெ!”

அந்தக் கிழட்டுப் சபரமாசிரியன உமமாரின இந்தக் கூற்மற நம்பவில்மல.  இஸ்லமாமிய

விஞ்ஞமானிகளமால் நூற்றுக்கணக்கமான ஆண்டுகளமாகப் பயனபடுத்தி வெரப்படும் சடமாலமி

அட்டவெமணமயத்  தவெறு  எனறு  வசேமானனமால்,  நிசேமாப்பூர்  மசூதியின  தூண்கள  ஆடி

விழுந்துவிடும், உலகசம அழிந்து விடும் எனபது திண்ணம்.

“நமாம்  இவ்வெளவு  நமாளும்  வசேய்த  ஆரமாய்ச்சிகள  வீணமானமவெ,  பயனற்றமவெ.

சபரமாசிரியர்  கமாவரஸ்மியின  உமழப்பும்,  மற்றவெர்களின  பணியும்  வீணமானமவெ.

நம்முமடய  குறிப்புக்கசள  தவெறமானமவெ,  வபமாய்யமானமவெ”  எனறு  திரும்பத்  திரும்பக்

கூறினமான. அவென மூமள குழம்பியது. தமரசய உயரக் கிளம்பினமாலும் அவென ஆச்சேரியப்

படமமாட்டமான.  ஆனமால்  சடமாலமியின  அட்டவெமண  தவெறு  எனபமத  அவெனமால்  ஒப்புக்

வகமாளள  முடியவில்மல.  ஆனமால்  உமமாரின  கரிய  கண்களிசல  உறுதியமான

பமார்மவெயிருந்தது.
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“மமமன,  வகமாஞ்சேம்  வபமாறு.  தவெறு  சேமாதமாரணமமானது  தமான.  ஆனமால்  நிமலயமானது.

முதல் குறிப்பிலும் தவெறு இருக்கிறது.  கமடசிக் குறிப்பிலும் தவெறு இருக்கிறது.  நீசயமா,

உண்மமயமான குறிப்புகமளசய எடுத்துக் கணக்குச்  வசேய்து  சபமாட்டிருக்கிறமாய்.  ஆனமால்

அது  தவெறமாக  இருக்கிறது.  உண்மமசய  தவெறமாக  இருக்க  முடியமாது.  ஆனமால்  அந்த

இடத்திசல  அப்படித்  சதமாற்றமளிக்கிறது.  இந்த  இரகசியத்மத  முடியிருக்கும்

முக்கமாட்மடக்  கிழித்து  எறிந்து  விட்சடமாமமானமால்,  பயன  கிமடக்கும்.” மமமன

தமலயமாட்டுவெமதத் தவிர சவெறு எதுவும் வசேய்யக்கூடிய நிமலயில் இல்மல. “ஆ! அந்தச்

சேமாவிமய மட்டும் சதடி எடுத்து விட்டமால் எவ்வெளவு நனறமாக இருக்கும்!”  எனறு கூறிய

உமமார்,

“எனனிடம்  வசேமால்.  சடமாலமியின  கீழ்சமல்  சரமககளும்,  வதன  வெட  சரமககளும்

சேரியமானமவெ அல்லவெமா? எனறு மமமமனக் சகட்டமான.

“சேரியமானமவெதமான!  இதில்  சேந்சதகவமனன?  முப்பது  தமலமுமறகளமாக  அமதப்

பினபற்றி வெருகிசறமாசம!” எனறமான.

“அப்படியமானமால்,  இந்த  நட்சேத்திர  அட்டவெமணமயப் பயனபடுத்துவெதற்குரிய வெழி

அவெருக்கு  (சடமாலமிக்கு)த்  வதரிந்திருக்கத்தமான  சவெண்டும்.  அவெரமால்,  இந்த

அட்டவெமணகமளச்  சேரியமாகப்  பயனபடுத்தமுடியும்.  ஆனமால்,  நம்மமப்  சபமால்  வெழி

வதரியமாமல்  பயனபடுத்துகிறவெர்கள  அமனவெரும்  தவெறும்படிசய  சநரிடும்.  ஆனமால்,

இப்வபமாழுது  நமாம்  இந்த  அட்டவெமணமயப்  பயனபடுத்திக்  வகமாளள  முடியும்.  நமாம்

மட்டுசம  சேரியமாகப்  பயனபடுத்திக்  வகமாளள  முடியும்”  எனறு  கூறி  உமமார்  அந்த

அட்டவெமணயின மீது தன மகமய மவெத்துக்கமாண்பித்தமான.

“உண்மமயிலிருந்து  வபமாய்மய  ஒரு  சினனஞ்சிறிய  மயிசர  பிரித்துக்  கமாண்பிக்க

முடியுமமானமால்,  வபமாய் உண்மமயமாகி விடமாது எனபமதத் வதரிந்து வகமாளள சவெண்டும்”

எனறு மமமன சவெதமாந்தம் சபசினமான.

உமமார் மமமமனக் கூர்ந்து சநமாக்கினமான. “மமமன,  நீ வெயது முதிர்ந்தவென,  எனமன

மனனித்து  விடு.  வபமாய்சய  உண்மமயமாக  மமாறக்கூடிய  வெழிமய  நீ  எனக்குக்  கமாட்டி

இருப்பது வதரிகிறது; நனறமாகத் வதரிகிறது” எனறமான.

“யமா அல்லமா அமத யமாரமாலும் பமார்க்க முடியமாது!”

“அப்படிச்  வசேமால்லமாசத!  வெழி  மிக  எளிமமயமானதுதமான.  நமான  சகட்பதற்குப்  பதில்

வசேமால்.  இந்த  அட்டவெமணமய  நிசேமாப்பூரின  சரமகக்குச்  சேரியமாக  மமாற்றித்  திருத்தினமாய்

அல்லவெமா? ஏன அமத அப்படித் திருத்தினமாய்?
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இந்தக்  சகளவி,  மமமனுக்கு  ஆச்சேரியமமாக  இருந்தது.  மிகச்  சேமாதமாரணமமாக  இந்தக்

சகளவிமய,  ஏசதமா  ஒனறும்  வதரியமாதவெமனக்  சகட்பது  சபமால  உமமார்  சகட்டமான.

இருப்பினும்  மமமன  பதில்  கூறினமான.  “விண்  மீனகள  நிமலயமாக  இருக்கினறன.

நிசேமாப்பூரிலிருந்து நமாம் அவெற்மறப் பமார்க்கும் சகமாணத்திற்கும், சடமாலமி ஆரமாய்ச்சி வசேய்த

இடமமான  அவலக்சேமாண்டரியமாவிலிருந்து  பமார்க்கும்  சகமாணத்திற்கும்  சவெற்றுமமயுண்டு.

அந்த  சவெற்றுமமயின  அளவுக்கு,  அந்த  அட்டவெமணமய  நமாம்  திருத்திக்  வகமாளள

சவெண்டும்.”

“சேரி,  அவலக்சேமாண்டிரியமாவிலிருந்து அமவெ பமார்க்கப்படவில்மல; ஆரமாய்ச்சி வசேய்யப்

படவில்மல எனறு இருந்தமால்...!

“அது  எப்படி?  அறிஞர்  சடமாலமியின  ஆரமாய்ச்சிக்கூடம்

அவலக்சேமாண்டிரியமாவில்தமாசன இருந்தது?”

“ஆம்! அந்த விஷயத்தில்தமான நமாம் தவெறு வசேய்திருக்கிசறமாம்!”

வபமாறுமமயிழந்தவெனமாகவும்,  புரிந்து வகமாளள முடியமாதவெனமாகவும் இருந்த மமமன,

உமமாமர  சநமாக்கி,  “தங்களுக்குப்  மபத்தியம்  பிடித்திருக்கிறது”  எனறு  வமதுவெமாகக்

கூறினமான.

“இல்மல, கவெனி.  அவலக்சேமாண்டிரியமாவில் ஆரமாய்ச்சி வசேய்த அறிஞர் சடமாலமி இந்த

அட்டவெமணமயத் தயமாரிக்கவில்மல. இது சவெசறமார் இடத்திசல, எப்வபமாழுசதமாயிருந்த

யமாசரமா ஒருவெரமால்,  அவெருமடய,  கமாலத்துக்கு முனனமாசலசய தயமாரிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

இமத இனறு நமாம் பயனபடுத்துவெது சபமால - அவெரும் பயனபடுத்தி வெந்திருக்கிறமார். நமாம்

இது  சடமாலமியின  அட்டவெமண  எனறு  எண்ணிக்  வகமாண்டிருக்கிசறமாம்  .  ஆனமால்,

அவெருக்கு  இது  யமாரமால்,  எந்த  இடத்தில்  தயமாரிக்கப்பட்டவதனபது  நனறமாகத்  வதரியும்.

ஆகசவெதமான அவெருமடய ஆரமாய்ச்சி முடிவுகள சேரியமாக இருந்திருக்கினறன.”

மமமனுமடய  கண்களிசல  புதிய  ஒளி  பிறந்தது.  இப்வபமாழுதுதமான  அவெனுமடய

குழப்பம்  வதளிந்தது.  திடீவரனறு அவென  பிரச்சிமனயின  உண்மமமயப்  புரிந்து

வகமாண்டமான.  ஒனபது  நூற்றமாண்டுகளமாக  மமறந்து  கிடந்த  உண்மமமய  இப்படி

ஆரமாய்ந்து கண்டு பிடிப்பவதனறமால்,  உமமாருக்கு ஏசதமா விசசேஷ சேக்தியிருக்க சவெண்டும்

எனறு அவெனுக்குத் சதமானறியது.

“உமமாரிடம்  ஓர்  அபூர்வெ  ஆற்றல்  இருக்கிறவதனறு  நிசேமாம்  முனசப

வசேமால்லியிருக்கிறமாசர!”  அப்படித்தமான  இருக்க  சவெண்டும்,  இருப்பினும்,  யமார்  இந்த

அட்டவெமணமயத்  தயமாரித்தவெர்  எனபதும்  எந்த  ஊரில்  எனபதும்  நமக்குத்

வதரியவில்மலசய!  இமதத்  தயமாரித்தவென  பமாபிசலமாமனச்  சசேர்ந்த  ஒரு
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சேமாலடியவெனமாகசவெமா, இந்திய நமாட்மடச் சசேர்ந்த ஒரு ஹந்துவெமாகசவெமா, சமமல நமாட்மடச்

சசேர்ந்த  ஒரு  கிசரக்கனமாகசவெமா  இருக்கலமாம்.  யமாருக்குத்  வதரியும்?”  எனறு  வபருமூச்சு

விட்டமான மமமன.

எந்த  இடத்திலிருந்து  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்து  இந்த  அட்டவெமண  தயமாரிக்கப்பட்டது

எனபது  வதரியும்  வெமர  அமதப்  பயனபடுத்துவெது  முடியமாத  வசேயல்.  அமதக்  வகமாண்டு

சமற்வகமாண்டு  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்வெது  கடினம்.  அறிஞர்  சடமாலமிக்கு  அதன  மர்மம்

வதரிந்திருந்தது.

ஆனமால்,  முதலில்  கண்டு  பிடித்த  ஆரமாய்ச்சியமாளனின  வபயமரயும்  ஊமரயும்

மர்மமமாகசவெ விட்டு விட்டுச் வசேத்து விட்டமார் சடமாலமி.

“இனனும்  சில  நமாட்களில்,  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்த  இடத்மத  இந்த  அட்டவெமண

தயமாரிக்கப்பட்ட  இடத்மத  -  நமான  கண்டு  பிடித்துச்  வசேமால்கிசறன.  இப்வபமாழுது  நமான

தூங்க சவெண்டும்” எனறு வசேமால்லி விட்டு உமமார் தன அமறக்குச் வசேனறமான.

ஒரு  முமற  அதிசேயச்  வசேயல்  புரிந்தவென  மறுபடியும்  வசேய்வெமாவனனறு

எதிர்பமார்க்கலமாம்.  ஆனமால்,  கணித  விஷயத்தில்  இப்படி  ஓர்  ஆபூர்வெக்  கண்டுபிடிப்மப

மமமன இது வெமர பமார்த்ததுமில்மல. சகளவிப் பட்டதுமில்மல.

மமமனுடன கூட சவெமல வசேய்த மற்றவெர்கள அமனவெரும், கமாமலத் வதமாழுமகமய

முடித்து  விட்டு,  உமமாருடன  சபசிக்  வகமாண்டிருக்கும்  மமமனுமடய  வெருமகமய

எதிர்பமார்த்துக்  கமாத்திருந்தமார்கள.  வபருமித  உணர்ச்சியுடனும்,  நிமிர்ந்த தமலயுடனும்,

ரமாஜநமட  சபமாட்டு  வெந்த  மமமன  அவெர்கள  எதிசர  நினறு  வகமாண்டு  கம்பீரமமாகப்

சபசினமான.

“சிறுவெர்கசள!  சபரமாசிரியர்  குவெமாஜமா  உமமார்  அவெர்களும்,  நமானும்  சசேர்ந்து  ஒரு

பிமழமயக்  கண்டு  பிடித்சதமாம்.  பூமி  சேமாஸ்திர  நிபுணரமாகிய  அறிஞர்  சடமாலமியின

நட்சேத்திர  அட்டவெமணயில்  வதமாளமாயிரம்  ஆண்டுகளமாக  இருந்த  ஒரு  பிமழமய  நமான

கண்டு  பிடித்சதன.  இனனும்  சிறிது  கமாலத்தில்  நமாங்கள  அதமனத்  திருத்தி  அமமத்து

விடுசவெமாம். இப்வபமாழுது மிக அலுப்பமாக இருக்கிறது. நமான தூங்கச் வசேல்கிசறன” எனறு

கூறிவிட்டுத்  தன  சமல்  துண்மட  எடுத்துத்  சதமாளில்  சபமாட்டுக்  வகமாண்டு  தனனுமடய

பகுதிக்குச் வசேனறமான.

தனனுமடய  வபருமமமய  அவெர்கள  அறியும்படி  வசேமால்லிவிட்ட  மகிழ்ச்சியிசல

அவென இருந்தமான.
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அவென அகனற பிறகு சிறிது சநரம் அந்த உதவியமாட்கள அமமதியமாக இருந்தமார்கள.

பிறகு அவெர்களிசல ஒருவென “யமா அல்லமா இல்லல்லமா! இந்தக் கிழடும் அவெசரமாடு சசேர்ந்து

குடிகமாரனமாக மமாறிவிட்டசத!” எனறு வசேமால்லி வெருத்தப்பட்டமான.
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27. பமழய மது! புதிய கிண்ணம்!

ஆரமாய்ச்சிக்கமாக  நிறுத்தப்பட்டிருந்த  பளிங்குத்  தூணின  நிழமலக்  வகமாண்டு,

குர்சயமாதயத்மதயும்  மமறமவெயும்  நீர்க்கடிகமாரத்தின  உதவியமால்  கணக்கிடுவெதும்,

அவெற்மறக் குறித்துமவெப்பதும் தவிர சவெறு சவெமலகள எதுவும் நமடவபறவில்மல.

உமமார்  மட்டும்,  வதமாடர்ந்து  சவெமல  வசேய்துவகமாண்டிருந்தமான.  முதலில்  நூல்

நிமலயத்திலிருந்து  அறிஞர்  சடமாலமியின  பூமிநூல்  புத்தகம்  ஒனமற  வெமாங்கிவெரச்

வசேமானனமான.  பிறகு,  முற்கமாலத்தில்  இருந்த  கிசரக்க  விஞ்ஞமானிகளின  பட்டியல்  ஒனறு

தயமாரித்துக்வகமாண்டு வெரும்படி கூறினமான.

வபரும்பமாலும்,  அமமதியமாக உட்கமார்ந்து,  அவென  சவெமலமயக்  கவெனித்து  வெந்தமான.

சமமசேயில் நிமறயத் தமாளகமள மவெத்துக்வகமாண்டு ஒவ்வவெமானறமாக எடுத்துக் கணக்குப்

சபமாட்டுப்  பமார்த்துக்வகமாண்சடயிருந்தமான.  தமான  சபமாட்ட  கணக்குகள  சேரியமா  எனறு

மீண்டும்  பமார்க்கும்படி  அருகில்  இருந்த  மமமனிடம்வகமாடுத்தமான.  மமமன  எசதமா

வதரியமாத விஷயத்மதப்பற்றி ஒனறும் புரியமாமல் வசேய்யும் இந்த ஆரமாய்ச்சியில் ஈடுபமாடு

வகமாளளவில்மல.  இது  வபரும்  பமாலும்  பயனளிக்கமாவதனபசத  எனனுமடய  எண்ணம்.

ஆனமால்,  உமமார் எந்த அடிப்பமடயிசல சவெமல வசேய்கிறமான எனபமத  அவென சபமாகப்

சபமாகப் புரிந்துவகமாண்டமான.

வித்தியமாசேப்படும்  மணிக்கணக்மக  அடிப்பமடயமாகக்  வகமாண்டு,  அந்த

வித்தியமாசேப்படும் மணியளவுக்கு,  எவ்வெளவு இமடவவெளி இருக்கும் எனபமதக் கண்டு

பிடித்துவிட்டமால், அந்த இமடவவெளித்துரத்தில் இருக்கும் ஊர் ஒனமறத் வதற்கு அல்லது

வெடக்குத்  திமசேயில்  கண்டுபிடிக்க  சவெண்டும்.  இதிலிருந்து  அந்த  இடத்மத

உத்சதசேமமாகத்தமான வசேமால்ல முடியும்.  உறுதிப்படுத்த முடியமாது,  அவெர்களுமடய கணக்கு

சவெமலயிலிருந்து,  அந்த  இடம்  கீழ்சமல்  சரமகயின  ஐந்தமாவெது  டிகிரிக்  சகமாட்டில்

ஓரிடத்தில் இருக்க சவெண்டுவமனற அளவுக்குத் வதரிந்தது.

“நமாம்  அறியமாத  அந்த  ஆரமாய்ச்சிக்  கூடம்  அவலக்சேமாண்டிரியமா  நகரின  வெடக்கில்

ஐந்தமாவெது டிகிரியில் இருக்கசவெண்டும்” எனறு உமமார் கூறினமான.

“வதற்கில்  ஐந்தமாவெது  டிகிரியிலும்  இருக்கலமாசம?”  எனறு  மமமன  தன

ஐயப்பமாட்மடக் கூறினமான.

உண்மமயில்  அந்தக்  குறிப்பிட்ட  இடத்தின  வதனபகுதியில்,  பமாமலவெனங்களும்,

யமாருக்கும்  வதரியமாத  மமலப்பிரசதசேங்களும்  இருப்பதமாகத்தமான  பூசகமாளப்  படம்
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கமாட்டியது.  உமமார்  பூசகமாளப்  படங்கமள  நம்பிக்  வகமாண்டிருப்பவெனல்ல.  ஆனமால்

வபரும்பமாலமான நட்சேத்திரங்கள அவலக்சேமாண்டிரியமாவின வதன பகுதியிலிருந்து பமார்த்தமால்

வதனபடமாது,  ஆகசவெதமான  வெடபகுதியில்  இருக்கும்  எனற  முடிவுக்கு  வெந்ததமாகக்

கூறினமான. “அந்த  டிகிரிக்  சகமாட்டில்  நிசேமாப்பூர்  கூடத்தமான  இருக்கிறது  இனனும்

அவலப்சபமா, பமார்க் முதலிய எத்தமனசயமா பட்டணங்கள இருக்கினறன?” எனறு மமமன

விளக்கினமான.

அவெர்கள சதடும் அந்த இடம், இந்தியமாவில் இருக்க முடியமாவதனறும் நிசேமாப்பூருக்கும்

சமற்சகதமான இருக்க வெண்டுவமனறும் தீர்மமானித்தமார்கள. அலப்சபமா நகருக்கும் சமற்சக

கூட  இருக்கலமாவமனறு  உமமார்  எண்ணினமான.  ஆனமால்,  அப்படிப்  பமார்க்கும்வபமாழுது,

ஆரமாய்ந்து  முடிவு  கமாண்பது  எனபது  எளிதமாகத்  சதமானறவில்மல.  ஏவனனில்  சமமலத்

திமசேயில்  உளள  பட்டணங்களின  வபயவரல்லமாம்  அவெர்களுக்குத்  வதரியமாது.  அதுவும்,

அந்த அட்டவெமண தயமாரிக்கப்பட்ட கமாலத்திசல, முப்பது தமலமுமறகளுக்கும் முனசன

எப்வபமாழுசதமா இருந்த ஒரு பட்டணத்மதப்பற்றிய தகவெல் வதரிந்து வகமாளவெது எனபது

அவ்வெளவு  எளிதல்ல.  இருந்தமாலும்  அவெர்கள  வதமாடர்ந்து  ஆரமாய்வெதும்  ஆசலமாசேமன

புரிவெதுமமாக இருந்தமார்கள.

ஒருநமாள மமாமல அவெர்கள இருவெரும் தங்களுமடய ஆரமாய்ச்சி சவெமலயில் ஆழ்ந்து

இருந்தவபமாழுது, வெமாசேலில் இருந்தவெமாசற பழக்கமமான ஒரு குரல் வெணக்கம் வதரிவித்தது.

“ஞமானமண்டபத்தின  இரண்டு  தூண்களுக்கும்  நலம்  வெருவெதமாக!  உங்கள  உமழப்பு

பலன  தருவெதமாக!”  எனறு  வெமாழ்த்திக்வகமாண்சட,  நீலத்தமலப்பமாமகயின  கீசழ  இருந்த

முகத்தில்  நிலவிய  புனசிரிப்புடன,  நிசேமாம்  அவெர்களின  ஒற்றர்  தமலவென  டுனடுஷ்

வெருவெமத  மமமன  கண்டமான.  அவென  குரமலக்சகட்டதும்,  ஈட்டியமால்  குத்துப்பட்டது

சபமானற  எரிச்சேலுடன  உமமார்  திரும்பிப்பமார்த்தமான.  அவென  உளளத்திசல  சகமாபம்

வகமாந்தளித்துக்வகமாண்டிருந்தது. தடுக்க முடியமாத ஆத்திரம் குமுறிக்வகமாண்டிருந்தது.

“நட்சேத்திர  வீட்டிசல  ஒரு  வபரிய  விஷயம்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதமாக

அங்கமாடியில்  சபசிக்வகமாளகிறமார்கசள!  உண்மமயமா?  அது  எனன?”  எனறு  சகட்டமான

டுனடுஷ்.

உமமார்  மகயிலிருந்த  சபனமாமவெக்  கீசழ  சபமாட்டுவிட்டு  எழுந்திருந்தமான.  “நமான

வெருகினறவபமாழுது,  வெழியிசலதமான அந்த விஷயத்மதக் கண்டுபிடித்சதன.  நீதமான அதன

உண்மமமய எனக்குத் வதரிவிக்கசவெண்டும்” எனறமான உமமார்.
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“அடிமமயமாகிய நமான தங்கள கட்டமளக்குக் கமாத்திருக்கிசறன.  சமலும் நீண்டநமாள

நண்பனமாகவும் இருந்த எனமன நீங்கள சகட்டமால், உடசன எமதயும் வசேய்ய ஆயத்தமமாக

இருக்கிசறன” எனறு டுனடுஷ் வெணக்கத்துடன கூறினமான.

“நீலக்கல்  பதித்த  வெமளயமல  எந்த  இடத்திசல  ஒளித்து  மவெத்திருக்கிறமாய்

எனபமதயும்  அந்த  வெமளயலுடன  கூறப்பட்ட  சேங்கதி  எது  எனபமதயும்  நமான

இப்வபமாழுது வதரிந்து வகமாளள சவெண்டும். வசேமால்!” எனறமான.

ஒற்றர்  தமலவெனமான  டுனடுஷஷுக்கு  மூமள  சவெகமமாக  சவெமலவசேய்யும்  சேக்தி

வெமாய்ந்தது.  இந்த  வெமார்த்மதகமளக்  சகட்டதும்,  அவெனுக்கு  உடசன,  தமான  ஊற்றுக்

கிணற்றுக்குளசள தூக்கி எறிந்த வெமளயல் நிமனவுக்கு வெந்தது.

எப்படி,  அந்த விஷயம் இவெனுக்குத் வதரியவெந்தது எனறு ஆச்சேரியப்பட்டு முதலில்

விழித்தமான. ஆனமால் உடசன சுதமாரித்துக் வகமாண்டமான.

“தங்களுக்கு  நீலக்கல்  பதித்த  வெமளயல்தமாசன  சவெண்டும்?  எத்தமன  இலட்சேம்

சவெண்டும்  வசேமால்லுங்கள;  இப்வபமாழுசத  வகமாண்டு  வெருகிசறன”  எனறு  விஷயத்மதப்

புரியமாதவென சபமால் சபசினமான.

“இந்த  இடத்திசல,  ஒரு  விகடன  வெந்து  உனனிடம்  ஒரு  வசேய்தி  கூறி  அந்த

வெமளயமலக் வகமாடுத்தமான.  அந்தச் வசேய்திமய நமான வதரிந்துவகமாளளமாதபடி நீ மமறத்து

மவெத்துவிட்டமாய். இப்வபமாழுது வசேய்தியனுப்பிய அந்தப் வபண் இறந்து சபமாய்விட்டமாள.

அவெளுமடய  சேமாவு  எனனுமடய  உயிமர  வெமாட்டிக்வகமாண்டிருக்கிறது.  இந்த  உலகத்தில்

எத்தமனசயமா  வபண்கள  இருக்கிறமார்கள.  ஆனமால்,  அவெமளத்தமான...  அந்த

ஒருத்திமயத்தமான  நமான  கமாதலித்சதன.  அது  உனக்கு  நனறமாகத்  வதரியும்.  வதரிந்தும்,  நீ

எனனிடம் வபமாய்கூறியிருக்கிறமாய் எனமன ஏமமாற்றியிருக்கிறமாய்  -  உண்மமதமாசன?  ஏன

விழிக்கிறமாய்?”

உமமாரின  குரல்  கடுகடுத்தது.  முகம்  சகமாபத்தமால்  சிவெந்தது.  மககமள  இடுப்பில்

பிடித்தபடிசய,  வகமால்லவெரும்  மதயமாமனமயப்சபமால  உமமார்  டுனடுமஷ  சநமாக்கி

நடந்தமான. தன உயிமரப் பறிக்கவெரும் வகமாளளிமயப்சபமால் எரியும் அந்தக் கண்கமளயும்

தன உளளத்மத ஊடுருவிச்வசேல்லும் நஞ்சு சதமாய்ந்த அந்த அம்புசபமானற பமார்மவெமயயும்

பமார்த்த  டுனடுஷ்  பயந்துவிட்டமான,  அவெனுமடய  உளளத்தின  நிமனவுகமளயும்,

பயத்தின வபமாருமளயும் உமமாரும் அறிந்து வகமாண்டமான.

“ஆண்டவெனின  வதமாண்ணுற்வறமானபது  வபயர்களின  ஆமணயமாகவும்  கூறுகிசறன.

எனக்கு இந்த விஷயசம வதரியமாது.  தங்கள சேம்பந்தப்பட்ட எந்தப் வபண்மணயும் நமான

பமார்த்ததுகூடக் கிமடயமாது. ஐசயமா! மமமன; உதவி உதவி!” எனறு டுனடுஷ் கத்தினமான.
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உமமாரின  மககள  அவெனுமடய  கழுத்மத  இறுக்கிப்  பிடித்தன.  அவெமன  ஓர்  ஆட்டு

ஆட்டினமான.  டுனடுஷ்  வெமலயில்  சிக்கிய  மிருகம்சபமாலத்  திணறினமான.  உமமாரின  மக

விரல்கள,  அவெனுமடய  சேமதக்குளசள  கத்தி  பமாய்வெமதப்சபமால  ஆழப்  பதித்தன.

அவெனுமடய  கண்கள  எரியும்  வநருப்புப்சபமால  இருந்தன.  மமமன  உதவிக்கமாகக்

கூக்குரலிட்டுக் வகமாண்டிருப்பமதக் கண்டமான டுனடுஷ்.

டுனடுஷ் அமடந்த அதிகமமான பயத்தின கமாரணமமாக,  தன இடுப்பில் வசேமாருகியிருந்த

கத்திமய  எப்படிசயமா  உருவிக்வகமாண்டு,  கண்மூடித்தனமமாக  உமமாமரக்குத்தினமான.

கத்தியின  முமனஉமமாரின  துணிமயக்  கிழித்து,  சேமதமயக்  கீறி  எலும்மபயும்

தமாக்கிவிட்டது.  இரத்தம்  ஒழுகியது.  ஆட்கள  வெந்து  அவெமன  விடுவித்துத்  தமரயில்

தளளினமார்கள.  அங்சக  நீட்டிப்படுத்துப்  வபருமூச்சு  வெமாங்கிக்வகமாண்டு  கிடந்தமான.

அவெனுமடய  கலங்கிய  கண்களிசல  மங்கிய  சதமாற்றத்தில்  ஐந்தமாறு  சபர்,  பமாயும்

சவெங்மகமயப் சபமால் நினற உமமாமரச் சுற்றிவெமளத்துப் பிடித்துக்வகமாண்டு நிற்பமதயும்,

கிழிந்த  துணியின  கீசழ  வவெட்டுப்  பட்ட  சதமாளிலிருந்து  வெடியும்  குருதி  வநஞ்சில்

வெழிவெமதயும் வதரியக் கண்டமான.

“நமாசய!  நமக்கிமடயிசல இரத்தப் பமக சதமானறிவிட்டது.  வதரிந்துவகமாள.  ஆனமால்,

இப்வபமாழுது  சிந்துகிசறசன;  இந்த இரத்தத்தினமால்  அந்தப் பமக  வெரவில்மல.  வதரிந்து

வகமாள;  அந்த  இரத்தம்  எனக்குளசளசய  நமாளுக்குநமாள  சிந்திக்வகமாண்டு  வெருகிறது.  அது

இப்படி  வெழியவிடமமாட்சடன.  சபமா!  என  எதிரில்  மீண்டும்  சதமானறமாசத!  அப்படி

வெருவெமாயமானமால்  நீ  வசேத்துப்  சபமாவெமாய்!”  எனறு  வகமாஞ்சேங்கூடப்  பதட்டமில்லமாமல்

அமமதியமாகவும் அழுத்தமமாகவும் கூறினமான உமமார்.

சவெமலக்கமாரர்கள  மூலமமாக  நடந்த  விஷயத்மதக்  சகளவிப்பட்ட  ஜபமாரக்,  அனறு

இரவு,  தமாக்கின  வெமாசேல்  அருகிசல  வியமாபமாரி  அக்சரமாசனமாமசேச்  சேந்திக்க  சநர்ந்தசபமாது,

அவெனிடம் கூறினமான. பிறகு ஜபமாரக் பிரிந்து வசேனற பின, அங்சக அங்கமாடிச் சேந்மதயிசல,

கூலிக்குச்  வசேய்தி  வகமாண்டுசபமாகும்  ஒருவெமனக்  கூப்பிட்டு,  ஒரு  தமாளிசல,

இரண்டுவசேமாற்கமள எழுதி,  அமத ஒட்டி,  முத்திமர மவெக்கமாமல் அவெனிடம் வகமாடுத்து,

“இமத சர நகருக்கு எடுத்துச்வசேல்.  அங்சக பிரயமாணிகள தங்கும் சேத்திரத்திசல வசேனறு,

மண்டபத்திசல  நினறுவகமாள,  ஏழின  இமறயவெருக்கு  ஒரு  கடிதம்

வகமாண்டுவெந்திருப்பதமாகக் கூறவும்.  அவெர் உனமன சநமாக்கி வெருவெமார்.  அவெரிடம் வகமாடு”

எனறமான.

“ஐயமா!  அந்த  ஆளதமான  ஏழின  இமறயவெர்  எனறு  நமான  எப்படி  அறிந்துவகமாளள

முடியும்?  வபயரும்  புதுமமாதிரியமாக  இருக்கிறசத?”  எனறு  அந்த  அடிமம  ஐயங்

கிளப்பினமான.
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“அவெசர உனனிடம் வெந்து கூறுவெமார்!”

“ஆ!  இது  எனன  விந்மதசயமா?”  எனறு  ஆச்சேரியப்பட்டுவிட்டு,  அந்தச்  வசேய்திமய

வெமாங்கிக்  வகமாண்டு  சபமானமான.  அவ்விடத்மத  விட்டு  அகனறதும்  -  அமதப்  பிரித்துப்

பமார்த்தமான.  படிக்கத்  வதரியமா  விட்டமாலும்  அது  சேமாதமாரணச்  வசேமாற்கமளப்  சபமாலசவெ

சதமானறியது,  அதனமால்  தனக்கு  ஏசதனும்  ஆபத்து  வெரமாமல்  இருக்க  சவெண்டுசம

எனபதற்கமாக,  ஒரு  முல்லமாவிடம்  சபமாய்  அமதப்  படித்துத்  வதரிந்து  வகமாளள

விரும்பினமான. அவெர் உரக்கப் படித்தமார்.  கமாலம் வெந்து விட்டது எனறு இருந்தது.  இதிசல

பயப்படுவெதற்கு  எனன  இருக்கிறது  எனறு  மனம்  வதளிந்து  அந்த  அடிமம  சர  நகர்

சநமாக்கிச் வசேனறமான.

சதமாள கமாயத்திற்குக் கட்டுப் சபமாட்ட பிறகு உமமார் தன அமறக்குளசளசய அமடந்து

கிடந்தமான.  கதவு  வெழியமாக  அவெமனக்  கவெனித்த  இஸ்பிகமாரி,  அவென  ஏசதமா  சிறு  சிறு

துண்டுத்  தமாளகளிசல  எனனசவெமா  எழுதிக்  வகமாண்டிருப்பதமாகவும்,  அந்தத்  தமாளகளிசல

சில தமரயிசல விழுந்து கிடப்பதமாகவும் கூறினமான.

ஆரமாய்ச்சிக்  கூடத்தில்,  முடிக்கப்படமாது,  கண்டு  பிடிக்கமாமல்  பமாக்கியிருந்த

விஷயங்கமள  சமற்வகமாண்டு  கணக்குச்  வசேய்து  கண்டு  பிடிக்க  முயற்சித்துக்

வகமாண்டிருந்தமான  மமமன  எனற  கிழப்  சபரமாசிரியன,  உமமார்  இல்லமாமல்,  எமதயும்

வசேய்ய  முடியவில்மல  அவெனமால்,  பூசகமாளப்  படம்  சேரியமானதல்ல.  கிசரக்க  வெமான

நூலமாசிரியர்களின வபயர்கள அவெனுக்கு வெமாய்க்குள நுமழயமாதமவெயமாக இருந்தன.

சிலச்  சில  வெழிகளில்  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்த  பிறகு,  பலன  எதுவும்  ஏற்படமாததமால்,  தன

சவெமலமய முடிந்துக் வகமாண்டு, ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்மதவிட்டு வவெளிசயறினமான மமமன.

நகரத்திற்குப்சபமான  அவென  திரும்பவும்  இரவில்தமான  வெந்தமான.  வெந்ததும்  இஸ்பிகமாரி

அவெனிடம்  சமசல  ஆரமாய்ச்சிக்  கூடமாரத்தில்  ளக்கு  எரிவெதமாகவும்,  உதவியமாளர்கள

ஒருவெரும்  அங்சக  இல்மல  எனறும் கூறினமான.  உமமார்தமான  அங்சக  இருக்க  சவெண்டும்

எனறு எண்ணிக் வகமாண்சட,  அங்சக வசேனறமான மமமன.  தமாழ்ந்த ஒரு சமமசேயின சமல்

சேமாய்ந்து  விரித்து  மவெத்திருந்த  சடமாலமியின  மகவயழுத்துப்  பிரதிமய  உமமார்  ஆழ்ந்து

கவெனித்துக் வகமாண்டிருந்தமான.

“நமாம் சதடும் அந்த இடம் ஆசியமா மமனருக்கு சமற்சக இருக்கிறது!” எனறமான.

“ஆசியமாமமனருக்கு  சமற்சக வவெறுங் கடல்தமான இருக்கிறது.  உம்,  இத்தமன நமாள

ஆரமாய்ச்சியும் பயனில்லமாமல் சபமாய் விட்டசத!” எனறு மமமன வெருந்தினமான.

“இல்மல, பலன கிட்டத்தட்ட கிமடத்துவிட்டது. முன கமாலத்தில், பூபமாகத்தில் பலப்

பல நகரங்கள இருந்தன. கடலின இமடசயயும் சிலச் சில நகரங்கள இருந்திருக்கினறன”
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எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட  வெந்தவென,  தன  எதிரில்  இருந்த  வெமான  சேமாஸ்திரிகளின

பட்டியலில்  இருந்த  வபயமர  ஒவ்வவெமானறமாகப்  படித்துக்  வகமாண்சட  வெந்தமான.

வபயர்களின கீசழ ஒடிக் வகமாண்டிருந்த அவெனுமடய சபனமா ஓரிடத்திசல நினறது.

“சரமாட்ஸ் தீவுதமான நமாம் சதடிய இடம். சரமாட்ஸ் தீவில் இருந்த ஹப்பமார்க்கஸ் எனற

வெமான  நூற்கமலஞன  ஆயிரம்  நட்சேத்திரங்களின  இடங்கமளப்  பற்றிக்  குறிப்பு

எடுத்திருக்கிறமான. அவென தயமாரித்த அட்டவெமணயமாகத்தமான இருக்க சவெண்டும் இது.”

மமமன  எனற  அந்தக்  கிழட்டு  வெமான  சேமாஸ்திரியின  உதடுகள  ஒலியில்லமாமல்

அமசேந்தன.  வபரும்  பசியமாளன  அல்லது  சபரமாமசே  பிடித்த  கருமிமயப்  சபமால்

அவெனுமடய  நமாடி  நரம்புகளிவலல்லமாம்  ஒரு  சபரமாமசே  சயமாட்டவமடுத்தது.  ஒனபது

நூற்றமாண்டுகளமாக மமறந்து கிடந்த ஒரு விஞ்ஞமான இரகசியத்மதக் கண்டு பிடிக்கக் கூடிய

ஒரு  வபருஞ்  வசேயலும்  இதன  பலனமாகக்  கிமடக்கக்  கூடிய  வபரும்  புகழும்  அவெர்கள

எதிரிசல கமாத்துக் வகமாண்டிருக்கிறது.

“ஆம்!  ஆம்!  சடமாலமிசய,  அவெருமடய  வெமானநூல்  ஆரமாய்ச்சிக்  கட்டுமரகளிசல,

ஹப்பமார்க்கஸ்  கண்டு  பிடித்த  ஆயிரத்து  எண்பது  நட்சேத்திரங்கமளப்  பற்றியும்

குறிப்பிட்டிருக்கிறமார்.  இது  மட்டும்  உண்மமயமாக  இருந்தமால்...”  தன  மதிப்பு  உயரும்,

புகழும்  உயரும்  எனற  இனபக்  கனவு  மமமன  உளளத்திசல  எழுந்து  அவெமன

வமய்மறக்கச் வசேய்தது.

“அது  உண்மமயமாகத்தமான  இருக்கும்.  இப்வபமாழுது  நமாம்  எனன  வசேய்ய  சவெண்டும்

வதரியுமமா? இசயசுநமாதர் பிறப்பதற்கு நூற்றி முப்பத்தி நமானகு ஆண்டுகளுக்கு முனனமால்,

சரமாட்ஸ்  தீவின  சகமாணத்திற்குச்  சேரியமாக  இருக்கிறதமா  எனறு  இந்த  அட்டவெமணமயக்

கணக்கிட்டுப் பமார்க்க சவெண்டும்”.

“நமாம்  இரண்டுசபரும்  தனித்தனியமாகக்  கணக்குச்வசேய்து  பமார்ப்சபமாம்,

அப்வபமாழுதுதமான,  தவெறு  ஏற்படமாமல்  வசேய்யமுடியும்!”  எனறு  கூறினமான  மமமன.

மறுபடியும் தவெறு வெந்து சவெமல பயனற்றுப் சபமாய்விடக் கூடமாது எனறு பயப்பட்டமான.

கண்டுபிடிப்பு  வபருமமயிலும்,  புகழிலும்  தனக்கும்  பங்கிருக்க  சவெண்டும்  எனற

சபரமாமசேயும் அவெனுக்கு  இருந்தது.  புகழ்  எனறமால்  உயிமரயும்  வகமாடுக்கும்  சபரமார்வெம்

அவென குருதியிசல ஓடிக் வகமாண்டிருந்தது.

மூனறு  நமாட்கள  அவெர்கள  சவெமல  வசேய்தமார்கள.  அமர  குமறயமாகத்  தூங்கினமார்கள.

இரவில் வவெகுசநரம் கழித்சத படுக்கச் வசேனறமார்கள. கமாமலயில் விடிவெதற்கு வநடுசநரம்

முனசப  எழுந்தமார்கள.  எதிரில்  இருக்கும்  தமாளகளிசல  இரண்டு  கண்களும்  வமமாய்த்த

வெண்ணம், மமமன சவெமலமய விடமாமல் வசேய்தமான.
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அசேதியமாக இருப்பமதவயல்லமாம் வபமாருட்படுத்தமாமல் அந்தக் கிழவென சவெமலயிசல

ஈடுபட்டிருந்தமான.  உமமார்  வெமாய்  முணமுணவவெனறு  வபருக்குவெதும்  கூட்டுவெதும்

கழிப்பதும் வெகுப்பதும் சேரிபமார்ப்பதுமமாக இருந்தமான.  கமடசியமாகச் சிரித்துக் வகமாண்சட,

“சபமாதும்  சபமாதும்!  அந்த  இடசமதமான,  எல்லமாம்  அதற்குச்  சேரியமாக  இருக்கினறன!”

எனறமான.

“இரு,  இரு  இனனும்  சிறிதுதமான”  எனறு  கூறிக்வகமாண்சட,  மமமன  தனனுமடய

சவெமலமயச்  சுறுசுறுப்பமாகப்  பமார்க்கத்  வதமாடங்கினமான.  அவென  கணக்குகவளல்லமாம்

வசேய்து சேரிபமார்த்து, மனஅமமதியமடந்த பிறகுதமான, அமத ஒப்புக் வகமாண்டமான.

“சேரியமாக  இருக்கிறது.  சேரியமாக  இருக்கிறது.  அட்டவெமண  சேரியமாகசவெ  இருக்கிறது.

அறிஞர்  அலிவசேனனமாவும்  இமதச்  சேரிவயனசற  ஒப்புக்  வகமாளவெமார்.  சபரமாசிரியர்  உமமார்

அவெர்கசள,  அறிஞர்  சடமாலமிமயப்  சபமாலசவெ,  நமாமும்  சரமாட்ஸ்  தீவின  விஞ்ஞமானி

வெமானநூல்  அறிஞன  ஹப்பமார்க்கஸ்  வெகுத்த  இந்த  அட்டவெமணமய  இனி  எளிதமாகப்

பயனபடுத்தலமாம்” எனறமான, மமமன.

மமமனுக்கு  உடசன  ஆஸ்தமான  மண்டபத்திசலசபமாய்  உட்கமார  சவெண்டும்சபமால்

இருந்தது. தனனுமடய மமாணவெர்களுக்வகல்லமாம் இந்தப் புதிய உண்மமமயப் சபமாதிக்க

சவெண்டும்சபமால்  இருந்தது.  நிசேமாப்பூர்  கமலக்  கழகத்திசல  உளள

ஆசிரியர்களுக்வகல்லமாம்  இந்தப்  புதிய  உண்மமமயப்  சபமாதிக்க  சவெண்டும்சபமால்

இருந்தது.  நிசேமாப்பூர்  கமலக்  கழகத்திசல  உளள  ஆசிரியர்களுக்வகல்லமாம்  அரிய

ஆரமாய்ச்சிமயப்பற்றிக்  கூறசவெண்டும்  எனற  எண்ணம்  எழுந்தது.  ஆனமால்,  உமமார்

அவெமனத் தடுத்துவிட்டமான.

“ஏற்வகனசவெ,  உசலமமாத்  தமலவெர்கள  கமாலத்மத  அளப்பது  புனித  மமறயமால்

தடுக்கப்பட்ட  வசேயல்  எனறும்,  நமக்கு  இந்த  விண்  மீன  வீட்டில்  தீய  ஆவிகள

உதவிவசேய்கினறன எனறும் கூறி வெருகிறமார்கள.  மத விசரமாதியமான ஒரு கிசரக்கனுமடய

அட்டவெமணமய நமாம் உபசயமாகிக்கிசறமாம் எனறு வதரிந்தமால் எனன வசேமால்லுவெமார்கசளமா,

எனன  வசேய்வெமார்கசளமா?  வபமாறுத்திருந்து,  எல்லமா  சவெமலகளும்  பூர்த்தியமான  பிறகு,

முதலில் நம் ஆரமாய்ச்சியின பலமன சுல்தமான முனனிமலயில் சேமர்ப்பிப்சபமாம். அதுவெமர

எதுவும் சபசேக்கூடமாது” எனறமான உமமார்.

“உண்மமதமான!  ஒருமுமற  மதவவெறி  பிடித்தவெர்கள  சிலர்  நம்முமடய

சகமாபுரத்தினசமல்  எரிகிற  தீவெட்டிமயத்  தூக்கி  எறிந்தமார்கள.  தமாங்கள  அவலப்சபமாவில்

இருந்த  சேமயம்,  நிழற்குறிகமாட்டும்  பளிங்குக்  கம்பத்தினசமல்  கற்கமள

வீசிவயறிந்தமார்கள.  மசூதியிலிருந்து  கூட்டங்  கூட்டமமாக  வெந்த  அவெர்கள  வசேய்த
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அட்டகமாசேங்கமளவயல்லமாம்  வபமாறுத்துக்  வகமாண்டிருந்சதமாம்.  இப்வபமாழுது  இந்த

விஷயங்கமளயறிந்தமால்,  மதவெமாதிகள  எனன  வசேய்வெமார்கசளமா,  வசேமால்ல  முடியமாது,  நம்

சிந்தமன முடிவுகமளச் சிறிது கமாலத்திற்கு முத்திமரயிட்டு மூடிமவெக்க சவெண்டியதுதமான.

உதடுகளுக்கும் பூட்டுப்சபமாட்டு மவெக்க சவெண்டியதுதமான” எனறமான.

உமமார் திடீவரனறு புதுப்புது சவெமலகளில் ஈடுபடுவெதன இரகசியமும் மமமனுக்குப்

புரியவில்மல.  ஆரமாய்ச்சி  சவெமலயிலிருந்து  சிந்தமன  அமத  மறந்து  சவெறு  எங்சகமா

தமாவுவெதன கமாரணமும் அவெனுக்குப் புரியவில்மல, தூரத்திசல உளள ஊரிசல, ஓர் அழகிய

இளம்வபண்  அழுது  வெமாடுவெதும்,  உமமாரின  சதமாளிசல  வதமாத்திக்வகமாளவெதும்,

சதமாற்றமளிக்கும்  சபமாது  உமமார்  தன  இருப்பிடத்மதயும்  சவெமலமயயும்

எல்லமாவெற்மறயும் மறந்து விடுவெமான. யமாஸ்மியின நிமனவு வெந்ததும் பித்துப் பிடித்தவென

சபமால் மமாறிவிடுவெமான. இது மமமனுக்குத் வதரியமாத விஷயம்!

வபருக்வகடுத்சதமாடும் ஆற்றின அருகிசல எரிக்கும் வவெயில் சரன நரகத்மதப்சபமால்

சதமானறிய்  அந்தக்  கூடமாரம்  அவென  நிமனவுக்கு  வெரும்.  சில  சேமயம்  பிரகமாசேமமான

கண்களுடன  கூந்தல்  கற்மற  ஆடி  அமசேந்துவெரப்  புனசிரிப்புடன  துளளி  ஓடிவெரும்

யமாஸ்மியின  அழகுருவெம்  சதமானறும்.  இப்படி  மமாறி  மமாறி  இனபக்கமாட்சிகளும்  துனபத்

சதமாற்றமும்  சதமானறுமமாயினும்,  வபரும்பமாலும்,  அவெளுமடய  சநமாய்  வெலியும்,  மரண

சவெதமனயும்தமான அடிக்கடி சதமாற்றமளிக்கும்.

“இவெருமடய  சபமாக்சக  புரிபடவில்மலசய.  சவெமல  வசேய்தமால்,  ஒசரயடியமாக

அதிசலசய  ஆழ்ந்துவிடுகிறமார்.  “இல்லமாவிட்டமால்  மதுக்  குவெமளயுடன  மனம்

சபதலித்தவெர்சபமால்  தனிசய  உட்கமார்ந்திருக்கிறமார்”  எனறு  இஸ்பிகமாரி  ஒருநமாள

ஆச்சேரியத்துடன கூறினமான.

அவெமரப்பற்றி  அதிகம்  வதரிந்தவெர்  சபமால்,  மமமன  “அவெரிடம்  ஓர்  அதிசேய

சேக்தியிருக்கிறது;  ஆனமால்,  அவெர்  சபமாக்கு  இப்படி  யிருக்கிறது.  மனத்  தளர்ச்சி  மட்டும்

ஏற்படமாவிட்டமால், சடமாலமிமயக் கமாட்டிலும் உமமார் சிறந்து விளங்க முடியும்!” எனறமான.

ஆனமால்,  கல்வியறிவில்லமாத  அங்க  ஹீனனமான  ஜபமாரக்  மட்டும்,  உமமாரின

நிமலமமமய நனகு உணர்ந்தவெனமாக  இருந்ததமால்,  இரவு  சநரங்களில்  எல்லமாம்  அவென

கூடசவெ  உட்கமார்ந்திருப்பமான.  தன  நண்பன  அருகிசல  முடங்கிப்  படுத்துக்வகமாண்டு,

அல்லது உட்கமார்ந்து வகமாண்டு,  விளக்கு நமாக்கு ஆடும்சபமாவதல்லமாம் உண்டமாகும் நிழல்

அமசேவுகமளப் பமார்த்துக்வகமாண்சட இருப்பமான.

அந்த  மமாதிரியமான  சநரங்களில்  சவெடிக்மகசபசுவெது  கிமடயமாது.  “என  தமலவெர்

சுல்தமான ஆல்ப் அர்சேலமான அவெர்கள இறந்தசபமாது,  கடல்சபமால் கண்ணிர் வபருக்கி என
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துனபத்மதக் கழுவிக்வகமாண்டு விட்சடன. ஆனமால் கூடமாரமடிப்பவெசர! நீங்கள குடிக்கும்

அந்தக்  சகமாப்மப  மது,  அது  உங்கமள  அழுது  கண்ணிர்  விடச்  வசேய்யும்  ஆற்றல்

இல்லமாததமாக  இருக்கிறசத!  அழுது  தீர்த்தமால்  அல்லவெமா  துனபம்  ஆறும்?  எனறு

வசேமால்லுவெமார்கள.”

அப்படிச்  வசேமானனவபமாழுது,  உமமார்  அந்தக்  சகமாப்மபமய  உற்று  சநமாக்கினமான.

“துங்கும்  வபமாழுது  துனபத்மத  மறக்கலமாம்.  தூங்கமுடியமாத  வபமாழுது  குடித்து

மயங்கலமாம்.  அதனமால்  மறதி  ஏற்படும்.  நீ  யமார்  எனறும்,  எதற்கமாக  இந்த  உலகத்திசல

பிறந்தமாய்  எனறும்  நீ  உனமனசய  சதடித்  திரிவெமதக்  கமாட்டிலும்  குடிப்பது  சிறந்தது

அல்லவெமா?

“ஆனமால், அது அமமதிமயத் தருவெதில்மலசய!”

“மறதிமயக்  வகமாண்டு  வெருகிறதல்லவெமா?  ஜபமாரக்,  இசதமா  கவெனி.  இந்த

சகமாப்மபயிசல  இரசேமாயன  சேமாஸ்திரத்தின  இரகசியம் எப்படி  அடங்கியிருக்கிறவதனறு

பமார்.  குறிப்பிட்ட ஓர் அளவு குடித்து விட்டமாயமானமால் உலகக்கவெமலகள ஆயிரத்மதயும்

ஒரு வநமாடியிசல மறக்கலமாம்.  சகமாப்மப மது முழுவெமதயும் குடித்து விட்டமால்,  மமாமூது

அரசேரின தங்கச் சிங்கமாதனத்திசல இருந்து இந்தத் தரணிமயசய அரசேமாளலமாம்;  தமாவூதின

இதழ்கள  அமசேயப்  பிறக்கும்  இமசேமயக்கமாட்டிலும்  சமலமான  இனிய  சேங்கீதத்மதக்

சகட்கலமாம். வசேமாலு இந்தக் சகமாப்மபமயச் வசேய்தவென இமதத் தமரயிசல தூக்கிவயறிந்து

துண்டு துண்டமாய் உமடயச் வசேய்வெமானமா?”

“வசேய்ய மமாட்டமான!”

“அப்படியமானமால் அழகிய மனித உடமல உருவெமாக்கும் அனபும் இருக்கிறது;  அமத

அழிக்கும் சினமும் இருக்கிறசத! இது ஏன?”

தமரயில்  கிடந்த  கசேங்கிய  தமாள  ஒனமற  எடுத்து  உமமார்  ஜபமாரக்கின  மகயில்

வகமாடுத்தமான.  அவென அமத விளக்கின அருகிசல வகமாண்டு சபமாய் விரித்துப் படித்தமான.

உமமாரின அழகிய மகவயழுத்தில்,  பமாரசீகவமமாழியில் நமானகு அடிகள வகமாண்டு கவிமத

ஒனறு எழுதப் வபற்றிருந்தது.

புதிரமான  பமாமதயிசல

சபமாகுமிந்தப்  பயணசம

இதில்  இனபம்  இல்மலசய

எனறுந்  துனபம்  துனபசம!
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மதுக்  கிண்ணம்  வகமாண்டு  நீ

மகிழ  மவெப்பமாய்  இரவிசல!

எதிர்  கமால  எண்ணசம

ஏதும்  சவெண்டமாம்  அனனசம!

இமதப் படித்துவிட்டு “ஐசயமா!”  எனறு வபருமூச்சு விட்டமான ஜபமாரக் பிறகு திடீவரனறு

சுருங்கியிருந்த  அவென  முகம்  மலர்ந்து  விரிந்தது.  “எழுதும்!  எழுதும்  அதிகமமான

கவிமதகமள எழுதும்! அமவெசய உம் கண்ணின பரிசேமாக இருக்கட்டும்” எனறு கூறினமான.
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28. மரணக்வகமாடி பறக்குவதனறு மத குருக்கள ஒலமிட்டமார்!

ஓரமாண்டுகமாலம்  கழிந்தது.  விண்மீன  வீட்டில்  இருந்த  ஆரமாய்ச்சியமாளர்கள,

தங்களுமடய புதிய கண்டுபிடிப்புடன, தினசேரி மணிக்கணக்மக ஒப்பிட்டுப் பமார்த்து மன

நிமறவு வபற்றமார்கள. மமமனுக்கும் இஸ்பிகமாரிக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி, நட்சேத்திரங்களின

இருப்பிடத்மதக்  வகமாண்டு,  நீர்க்கடிகமாரத்தமால்  அளக்கப்படும்  மணிக்கணக்கும்,

சூரியனுமடய நிழலின மூலம் அளக்கப்படும் மணிக் கணக்கும் ஒனறுக்வகமானறு ஒத்து

வெந்தன.  இவ்வெமாறு  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்ததன  பலனமாக,  ஓர்  ஆண்டில்,  365  நமாட்களும்  ஐந்து

அல்லது ஆறுமணி சநரமும் அடங்கியிருக்கினறன எனறு உறுதியமாயிற்று. 354  நமாட்கசள

வகமாண்ட  பிமறக்கணக்மகக்  கமாட்டிலும்  இது  நிச்சேயமமாகச்  சேரியமானவதனசற  வதரிந்தது.

பிமறக்  கணக்கில்  உளள  பிமழமய  உணர்ந்த  எகிப்து  சதசேத்துப்  பழங்கமால  வெமானநூல்

ஆரமாய்ச்சியமாளர்கள  ஓர்  ஆண்டுக்கு  30  நமாட்கள  வகமாண்ட  12  மமாதங்கமள  வெகுத்துக்

வகமாண்டு,  ஆண்டின  இறுதியில்  ஐந்து  நமாட்கமளத்  திருவிழமாவெமாகக்  வகமாண்டமாடி  365

நமாட்கள வகமாண்ட ஆண்டுக் கணக்மக நமடமுமறக்குக் வகமாண்டு வெந்தமார்கள.

“அந்தக் கணக்கிலும், ஓர் ஆண்டில் கமால் நமாள வபமாழுது விடுபட்டுப் சபமாகிறது. நமாம்

ஓர் ஆண்டுக்குக் கமால்நமாள கூட்டசவெண்டும்.  அமத ஒசரயடியமாக நமானகு ஆண்டுகளுக்கு

ஒரு முழு நமாளமாகக் கூட்டிவிட்டமால் எனன?” எனறு இஸ்பிகமாரி சகட்டமான.

“நமானகு  வெருடங்களுக்சகமா,  அல்லது  நமாற்பது  வெருடங்களுக்சகமா  மட்டும்

பயனபடக்கூடிய  பஞ்சேமாங்கத்மத  நமாம்  தயமாரிக்கவில்மல.  வெரப்சபமாகினற

நூற்றுக்கணக்கமான ஆண்டுகளுக்கும், உலகம் உளள அளவும் ஓடுகினற கமாலத்திற்கும் ஓர்

அளவு கருவியமாகப் பயனபடும்படி இருக்க சவெண்டும் நம்முமடய பஞ்சேமாங்கம்! அதற்கு

இது  வெமரயில் நமாம் வசேய்த  ஆரமாய்ச்சிகள  சபமாதமாது.  இனனும் துல்லியமமாகக் கணக்குச்

வசேய்யசவெண்டும். மீண்டும், நமாம் மனநிமறவு வபறுகிற வெமரயிசல தினந்சதமாறும், கமால

அளவுகமளக்  கவெனித்துக்  குறித்துக்வகமாண்டு  வெர  சவெண்டும்”  எனறு  உமமார்  கூற,

மமமனும் அமத  ஆதரித்தமான.  அதனபடிசய,  அவெர்கள  மீண்டும்  ஒருவெருடம்,

கமாலங்கமாட்டும்  கருவிகமளயும்,  கமாலம்  அளக்கும்  கருவிகமளயும்  பயனபடுத்தி

ஆரமாய்ச்சிக்குறிப்புகள  எடுத்து,  முந்திய  குறிப்புகளுடனும்,  திருத்தப்பட்ட  நட்சேத்திர

அட்டவெமணயுடனும் ஒப்பிட்டுப் பமார்த்துக்வகமாண்டு வெந்தமார்கள.

விண்ணின  மீனகமள  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்யும்  இந்த  மனிதர்கள,  இடுகமாட்டுப்

புமதகுழியில்  கிடக்கும்  பிணங்களின  ஆவிசயமாடு  சபசியும்,  மத

நம்பிக்மகயற்றவெர்களின விஞ்ஞமானக் கருவிகமளப் பயனபடுத்தியும் வெருவெதமாக எதிர்ப்

180



பிரசேமாரம்  வசேய்து  வெந்த  நிசேமாப்பூர்  முல்லமாக்களுக்கு,  இவெர்கள  ஆரமாய்ச்சியின  வவெற்றிச்

வசேய்தி, வெதந்தி வெடிவெமாகப்சபமாய்ச் சசேர்ந்தது. இவெர்களுமடய கூக்குரமலப்பற்றி உமமாரும்

மமமனும்  சிறிதும்  கவெமலப்படவில்மல.  ஆனமால்,  உமமார்  மீண்டும்  இயற்மகயின

தனமமமயப்பற்றி  ஏசதர்  ஆரமாய்ச்சியில்  முழுமூச்சேமாக  ஈடுபட்டு  வெருவெமத  மமமன

உணர்ந்தமான. அவென எந்த விஷயத்மதப்பற்றிய ஆரமாய்ச்சியில் ஈடுப்ட்டிருக்கிறமான எனறு

மமமனமால்  யூகிக்க  முடியவில்மல.  ஆனமால்,  ஒரு  விஷயம்  மட்டும்  புரிந்து  வகமாளள

முடிந்தது.  அறிஞர்  சடமால்மியின  ஆரமாய்ச்சி  முழுவெதும்,  அவெர்  கமாலத்துக்கு  முந்திய

ஹப்பமார்க்கஸ்  எனற  விஞ்ஞமான  சமமதயின  ஞமானத்மத  அடிப்பமடயமாக  மவெத்துச்

வசேய்யப்பட்டமவெசய  எனபமத  உமமார்  உணர்ந்து  வகமாண்டதமால்,  அவெனும்,  அறிஞர்,

சடமாலமிமயப் சபமாலசவெ, சரமாட்ஸ் தீவின விஞ்ஞமானப் சபரமாசிரியனின புத்தகங்களிசல

தன  கருத்மதச்  வசேலுத்தி  வெருவெது  மட்டும்  வதரிந்தது.  ஏசதமா  ஒரு  புதிய  விஷயத்மதக்

கண்டுபிடிப்பதில்,  ஹப்பமார்க்கஸ்  நூல்கமளப்  பயனபடுத்த  உமமார்  முயற்சிக்கிறமான

எனபமத மட்டும் அவெர் யூகித்துக்வகமாண்டமார். எந்த விஷயம்? அதுதமான புரியவில்மல.

“எனன  ஒசரயடியமாக  ஆரமாய்ச்சியில்  மூழ்கிவிட்டமார்?”  எனறு  இஸ்பிகமாரி  ஒருநமாள

சகட்டமான.

“இதுதமான  புரியவில்மல.  கிரகணத்தில்  ஏற்படும்  நிழலின  வெடிவெத்மதப்  பற்றியதமா

இருக்குசமமா  எனறு  நிமனக்கிசறன.  எல்மலயில்லமாது  வசேல்லும்  எண்கமளப்

பயனபடுத்தித் தீர்க்க சவெண்டிய வெமளவுகமளப்பற்றிய பிரச்சிமனகமளக் கண்டுபிடிக்க

முயற்சிக்கிறமார் எனறுதமான எண்ணுகிசறன!” எனறு மமமன வசேமானனமான.

“அருளமாளனமாகிய  அல்லமா  அவெமரக்  கமாப்பமாற்றுவெமாரமாக.  சேமாதமாரண  எண்கள

சேம்பந்தப்பட்ட கணக்குகசள என மூமளமயச் சிதற மவெக்கினறன.  அவெர் மூமள எனன

வெமாகுசமமா”  எனறு  கூறி  இஸ்பிகமாரி  சிரித்தமான.  இஸ்பிகமாரி  மமமனிலும்  இளமமயும்

மதரியமும் உளளவென.

“மசேபர் வெட்டத்துக் கணக்குகமள அவெர் சபமாட்டுக் வகமாண்டிருக்கிறமான.”

“மசேபர்  எனறமால்தமான  ஒனறுமில்மலசய.  அப்புறம்  அதில்  எனன  கணக்கு

இருக்கிறது?’  எனறு  இஸ்பிகமாரி  சகட்டமான.  பமழய  இஸ்லமாமிய  முமறப்படி,

மசேபருக்குக் கீசழ ஒனறுமில்மல எனற முடிவு அந்தக் கமாலத்தில் இருந்தது.

“மசேபருக்கப்பமால் ஒனறுமில்மல எனறு நீ நிமனக்கிறமாய். ஆனமால், கிசரக்கர்கள இசத

மசேபமர  சீசரமா  எனறு  அமழக்கிறமார்கள.  அந்த  சீசரமாவுக்கு  அப்பமால்  எத்தமன  வபரிய

வபரிய  எண்கள  எல்லமாம்  இருக்கினறன!”  இஸ்பிகமாரிக்சகமா,  இது  ஏசதமா  வபரிய  நம்ப

முடியமாத விஷயமமாகவும், மமாயவித்மத சபமாலவும் சதமானறியது.
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“நீ வசேமால்வெது,  ஏசதமா  கிசரக்கர்கள  கமாணும்  கனவு சபமால இருக்கிறது.  கிசரக்கர்கள

இந்த  மமாதிரியமான  வீண்  கனவு  கமாண்பதில்  வபரிய  ஆட்களதமான.  இப்படிப்பட்ட

கனவுகமளக்  கண்டு  அவெர்கள  வவெளியிலும்  வசேமால்லுவெமார்கள.  ஆனமால்,  இதனமால்,

அவெர்களுக்கமாவெது,  சவெறு  யமாருக்கமாவெது  ஏதமாவெது  நனமமயுண்டமா  எனறமால்  கிமடயமாது.

ஏதமாவெது  நிமறசவெறக்கூடிய  சேங்கதியுண்டமா  எனறமால்  கிமடயமாது.  அவெர்களமாவெது,  நல்ல

நிமலயில் இருந்தமார்களமா எனறமால் அதுவும் கிமடயமாது. ஒரு கிசரக்க விஞ்ஞமானி, அவென

வபயர் எனக்கு நிமனவு வெரவில்மல.  இப்படித்தமான ஒரு அபூர்வெக் கனவு கண்டு அமத

வவெளியிட்டமான.  இந்தப் பூமிக்கு அப்பமால் ஏதமாவெது ஒரு வபமாருமள நிறுத்தி விட்டமால்,

அமதக்  வகமாண்டு  இந்தப்பூமிமய,  இடம்  மமாற்றி  விடலமாம்  அல்லது  நகர்த்தி விடலமாம்

எனறு கண்டு பிடித்தமான. இப்படிப்பட்ட கற்பமனயில் ஈடுபட்டிருந்த அவென, ஒரு சபமார்

நடந்து  வகமாண்டிருந்த  சேமயத்தில்  ஒரு  சேமாதமாரணச்  சிப்பமாயமால்  வகமால்லப்  பட்டமான.

அவெர்களுமடய  வபரும்  சபரரசேர்  இஸ்கந்தர்  (அவலக்சேமாண்டர்)  எனபவென  ஒரு  வபரிய

கனவு  கண்டமான. ஆசியமா  முழுவெமதயும்  வவெனறு  விட்சடமாம்  எனற  அகங்கமாரத்தில்

உலகம்  முழுவெதும்  தன  ஆட்சிமயப்  பரப்ப  சவெண்டுவமனறு  மனக்  சகமாட்மட

கட்டினமான.  ஆனமால் நம் சபரமாசிரியர் உமமாமர விடக் வகமாஞ்சேம் கூடுதலமான வெயதமாகும்

வபமாழுது,  இளமமக்  கமாலத்திசலசய  அதிகமமான  குடிமயக்கத்தில்  வசேத்துப்சபமானமான.

அவெனுமடய அமீர்கள, தங்களுக்குளசளசய அந்தத் சதசேங்கமளச் சிறு சிறு பகுதிகளமாகப்

பிரித்துக்  வகமாண்டு,  ஒருவெசரமாவடமாருவெர்  வபமாருதி,  அந்த  சேமாம்ரமாஜ்யத்மதச்

சினனமாபினனமமாக்கிக்  வகடுத்தமார்கள.  இப்வபமாழுது,  அந்தக்  கிசரக்கர்கமளவயல்லமாம்

சேமாய்த்து  விட்டு  நம்முமடய  இஸ்லமாமியப்  வபரும்  வீரர்கள  வெந்து  விட்டமார்கள.

கிசரக்கர்களின  கற்பமனகளமால்  சிறிதும்  பயனில்மல”  எனறு  இஸ்பிகமாரி  ஒரு  வபரிய

வசேமாற்வபமாழிசவெ நிகழ்த்தினமான.

“ஒனறுமில்லமாத  மசேபருக்கப்பமால்  வபரிய  வபரிய  எண்கள  இருப்பதமாக  உமமார்

வசேமால்லுகிறமாசர!  அவெசர,  அந்த  எண்கமளப்  பயனபடுத்திக்  கணக்குகள  வசேய்கிறமாசர!”

எனறு மமமன விளக்கினமான.

“வபரிய முல்லமாக்களின கமாதிசல இந்த விஷயம் எட்டிவிடமாமல் அல்லமாதமான அருள

புரிய  சவெண்டும்”  எனறு  கூறிவிட்டுப்  சபமான  இஸ்பிகமாரி,  தன  உதவியமாளர்  குறுக்சக

வெந்ததுசம,  “உண்மமயின  அத்தமாட்சி  மறுபடியும்  குடிமயக்கத்தில்  ஆழ்ந்து  விட்டது!

நட்சேத்திரங்களின  மத்தியிசல  ஒரு  வெமளவிசல  ஏறிச்  வசேனறு,  வசேத்துக்  கிடக்கும்

எண்களின ஆவிகமள ஆட்சி வசேலுத்துகிறமார் ஆசிரியர் உமமார்” எனறு கூறினமான.

“ஆம்  ஒருநமாள  இரவு,  புமதகுழிகளின  நடுசவெ  வசேனறு  அவெர்  உட்கமார்ந்தமத  நமான

பமார்த்சதன” எனறு அவெர்களிசல ஒருவென கூறினமான. அந்த ஆண்டும் இறுதிக் கட்டத்மத
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அமடந்தது. கமடசிக் குறிப்புகள முழுவெதும் பதியப் வபற்ற பிறகு, உமமாரும், மமமனும்

உட்கமார்ந்து,  முடிவெமான, துல்லியமமான, மிகமிகச் சேரியமான பஞ்சேமாங்கம் ஒனமறக் கணக்குச்

வசேய்து  தயமாரித்தமார்கள!  அவெர்களுமடய  கண்டுபிடிப்பினபடி,  ஓர்  ஆண்டுக்கு  365

நமாட்களுடன  5  மணி  48  நிமிடம்  45  வநமாடி  கமால  அளவு  கமாணப்  பட்டது.  இனறு  நமாம்

பயனபடுத்துகிற பஞ்சேமாங்கத்மதக் கமாட்டிலும் இது சேரியமான,  கணக்சகயமாகும். இதனபடி,

365  நமாட்களுடன, 33  ஆண்டுகளுக்வகமாருமுமற  8  நமாட்கள கூட்டிக் வகமாளள சவெண்டும்.

அப்வபமாழுது,  சூரிய  வெட்டக்  கணக்கும்,  கடிகமாரக்  கணக்கும்  மிகத்  துல்லியமமான

முமறயில் சேரியமாக இருக்க முடியும்.

இத்துடன,  ஆண்டுகளின  அட்டவெமணவயமானறும்,  தயமாரித்துப்  பஞ்சேமாங்கத்மதப்

பூர்த்தி வசேய்து, இவெர்களுமடய முடிவுக்கமாக ஆவெலுடன கமாத்துக் வகமாண்டிருக்கும் நிசேமாம்

அல்  முல்க்  அவெர்களிடம்  சேமர்ப்பிக்கத்  தயமாரமானமார்கள.  நிசேமாப்பூர்க்  சகமாட்மடயிசல

யிருந்த உலக அமமப்பமாளர் ஆகிய நிசேமாம் அல் முல்க் அவெர்களின திருமுன தங்கள புதிய

பஞ்சேமாங்கத்மதச்  சசேர்ப்பதற்கு,  பமாக்தமாத்  கணிதப்  சபரமாசிரியர்  மமமன  அவெர்களும்,

உர்கண்டு  ஆரமாய்ச்சிக்  கழகத்துப்  சபரமாசிரியர்  முசேமாபர்  அல்  இஸ்பிகமாரி  அவெர்களும்,

தங்களுமடய  பட்டங்களுக்குத்  தகுந்த  அரசியல்  உமடயலங்கமாரத்துடன  வசேனறமார்கள.

தங்க  முலமாம்  பூசிய  எழுத்துக்களமால்  மினுமினுக்கும்  பஞ்சேமாங்கப்  பிரதி  வயமானமறப்

பறக்கும்  நமாகப்  படம்  பினனப்பட்ட  பட்டுத்  துணிப்  மபக்குளசள  மவெத்து  நிசேமாம்

அவெர்களிடம்  வகமாடுத்தமார்கள.  இமதத்  தமாசன  சநரடியமாக  சுல்தமான  மமாலிகமாவிடம்

அளிப்பதற்கமாக நிசேமாம் புறப்பட்டுச் வசேனறமார்.

“கீழ் நமாடுகளுக்கும் சமல்நமாடுகளுக்கும்  தமலவெரமான எம் சபரரசேசர!  தங்களுமடய

திருக்  கட்டமளயின  படி,  தங்கள  பணியமாளர்கள,  கமாலத்மத  அளந்து  விட்டமார்கள.

இதுவெமர உலகத்திசல கணிக்கப்பட்டு வெந்த பஞ்சேமாங்கங்கள எல்லமாம் பிமழயுமடயன

எனறும்,  தங்களுமடய சீரிய ஆட்சியிசல நிமலநிறுத்தப் படுகினற இந்தப் பஞ்சேமாங்கம்

ஒனசற  சேரியமானவதனறும்,  நிமல  நிறுத்தப்  வபற்றது!  அளவெற்ற  அருளமாளரமான  அல்லமா,

உலகத்திசல  மனித  இனத்மத  உலவெ  விடும்,  எல்மலயில்லமாத  கமாலம்  வெமரயிசல,

எனவறனறும் சேரியமான அளவிமனக் கமாண்பிக்கும் இந்தப் புதிய பஞ்சேமாங்கத்மத -  தங்கள

திருவுளத்தின  வபரு  விருப்பத்திற்கிணங்கத்  தயமாரிக்கப்பட்ட  இந்தச்  சேரியமான  அளவு

முமறமய  -  வெழக்கமாற்றில்  வகமாண்டு  வெரக்கூடிய  உரிமமயுமடய  தங்கள  திருமுன

பமடக்கிசறன!” எனறு கூறி நிசேமாம் அல் முல்க் அவெர்கள சுல்தமான மமாலிகமா அவெர்களின

மககளிசல அமத அளித்தமார்.

சுல்தமான மமாலிகமா,  அமத ஆவெலுடன வெமாங்கிப் பமார்த்தமார்.  பஞ்சேமாங்கம்,  அவெருமடய

புரியும்  தனமமக்கு  அப்பமாற்பட்ட  விஷயமமாக  இருந்தமாலும்,  அமதச்  சுற்றிக்  வகமாண்டு
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வெந்த பட்டுத் துணியில் பினனப்பட்டிருந்த பறக்கும் பமாம்பின அழகிய உருவெம் அவெமரப்

வபரிதும்  கவெர்ந்தது.  பறக்கும்  பமாம்பு,  அவெருமடய  பரம்பமரச்  சினனமமாகும்.  சமலும்,

விண்ணின  குறிகமள  விளக்கும்  ஆற்றல்  பமடத்த  உமமார்  கயமாம்  தயமாரித்த  இந்தப்

பஞ்சேமாங்கம்,  அவெருமடய  வதமாடர்ந்த  ஆட்சிமய  அதிர்ஷ்டமுமடய  தமாக்கும்  எனற

நம்பிக்மக அவெருக்கிருந்தது.  தன ஆட்சியில் ஒரு புதிய பஞ்சேமாங்க முமற ஏற்படுத்துவெது

அவெருக்குப் வபருமமயமாகவும் இருந்தது.

“விண்மீண்  வீட்டிசல  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்த  கல்வி  வெல்ல  சமமதகளுக்குச்  சிறப்புப்

பட்டங்களும்,  வபமாற்கிழிகளும் வகமாடுக்க ஏற்பமாடு வசேய்யுங்கள.  எனனுமடய அரசேமவெ

வெமான நூல் அறிஞருக்குக் குனறின சமல் உளள கமாசேர் குச்சிக் எனற சிறிய அரண்மமனமய

வவெகுமதியமாகக் வகமாடுங்கள” எனறு சுல்தமான ஆமணயிட்டமார்.

அவெருமடய  வபருங்  வகமாமடயளிப்புக்கு  வியந்து,  அமத  நிமறசவெற்றுவெதற்கு

அமடயமாளமமாகத்  தமல  குனிந்து  நிசேமாம்,  சுல்தமான  மமாலிகமா  கமாதில்  விழும்படியமான

குரலில்  பணிவுடன,  “வெரும்  இளசவெனிற்  கமாலத்திசல,  கதிரவென  பூமத்திய  சரமகக்

சகமாட்டிசல வசேல்லும் சேரியமான நமாள வெருகிறது.  அனறு மமாமலயுடன,  பமழய பஞ்சேமாங்க

வெழக்கு நிறுத்தப் பட்டு,  புதிய சேகமாப்தத்தின ஆரம்ப விழமா நடத்தப் படுவெதற்கும்,  புதிய

சேகமாப்தத்திற்குத் தங்கள வபயரமால், “ஜல்லமாலியன சேகமாப்தம்” எனற வபயர் மவெப்பதற்கும்,

தங்கள சபரமாமணக்குக் கமாத்திருக்கிசறன” எனறு நிசேமாம் கூறினமார்.  சுல்தமானும்,  அதற்குச்

சேரிவயனறு கூறினமார்.

அந்த  இளசவெனிற்  கமாலத்தில்,  சூரியன  பூமத்தியசரமகக்  சகமாட்டில்  பவெனி  வெரும்

அந்த நமாளில், இரவும் பகலும் சேரிசேமமமாக இருக்கும் அந்த நமாள மமாமலயில், தனனுமடய

பிரபுக்கள  புமடசூழ,  அரண்மமனக்  சகமாட்மடக்  சகமாபுரத்தின  உச்சியிசல,  சுல்தமான

மமாலிகமா ஏறி நினறமார்.

தூரத்துச்  சேமவவெளியின  ஓரத்திசல,  கதிரவென  மமறந்து  வகமாண்டிருந்தமான.  வீட்டில்

சமல்வமமாட்மட  மமாடிகளிசலயும்  வவெளி  வெரமாந்தமாக்களிசலயும்,  நிசேமாப்பூர்  மக்கள

இரத்தினக் கம்பளங்கள விரித்துத் திருவிளக்குகள ஏற்றி மவெத்திருந்தமார்கள.  வீமணயின

இமசேயும்,  மமாதர்களின  சிரிப்வபமாலியும்  மயங்கிய  வவெளிச்சேத்தின  இமடயிசல  எழுந்து

வீதிவயங்கும் இனபம் நிமறந்தன. வீதியின வெழியமாக அரசேமாங்க அறிவிப்பமாளர்கள, புதிய

சேகமாப்தத்தின  முதல்  நமாளின  முதல்  மணி  வதமாடங்கி  விட்டது  எனறு  கூவிக்  வகமாண்டு

வசேனறமார்கள.  தங்கச் சேரிமகயிட்ட அங்கியணிந்து,  இமளஞரமான சுல்தமானின சதமாசளமாடு

சதமாளமாக  அருகிசல  நினறமார்  உமமார்.  நிலப்  பகுதியின  இருட்  சகமாட்டிசல.  பமழய

சேகமாப்தத்தின கதிரவென மூழ்கி மமறவெமத  சுல்தமான பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமார்.  வெமானம்

வதளிவெமாக இருந்தது.  சூரியன மமறந்த அந்த இடத்திற்கு சமசல மட்டும் சிறிய சமகக்
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கூட்டம்  ஒனறு  இருந்தது.  மமறந்த  கதிரவெனின  ஒளிக்  கரங்கள  அந்த  சமகங்களிசல

பட்டுச் வசேம்மம படரச் வசேய்தன.

தமாடி  நமரத்த  முல்லமா  ஒருவெர்  “அசதமா  பமாருங்கள,  வெமானத்திசல  அல்லமா  சேமாவுக்

வகமாடிமயப்  பறக்க  விட்டிருக்கிறமார்!”  எனறு  கூறிக்  வகமாண்டிருந்தமார்.  சுற்றிலும்

இருந்தவெர்கள  அவெமர  சநமாக்கித்  திரும்பினமார்கள.  அவெர்கள  கவெனம்  முல்லமாவிடம்

ஈடுபடும்  முனனமாசல  “கமாணுங்கள!  கமாணுங்கள!  உலகத்தின  தமலவெசர!  சபரரசசே!

வவெற்றி வீரசர!  தங்கள சேகமாப்தம் வதமாடங்கி விட்டது” எனறு கூவினமான. மக்கள கவெனம்

அவென பக்கம் திரும்பி விட்டது.

கதிரவெனின  கமடசி  ஒளியும்  மமறந்து  விட்டது.  உலகத்தில்  இருளும்,  வெமானில்

வவெறுமமயும் நிலவியது. வீதிகளிசல, சசேர்ந்து பமாடிக் வகமாண்டு சபமாகும் கூட்டத்தினரின

பமாட்வடமாலியும்,  அரண்மமனயின  சேபமா  மண்டபத்திசல  சபரிமககளின  ஒலியும்

எழுந்தன.  எங்கும்  திருவிழமாக்  சகமாலமமாக  இருந்தது.  உமமார்  வெரமாந்தமா  ஓரத்துக்கு  வெந்து

கீசழ சநமாக்கினமான.  மங்கலமான அந்த அமரகுமற வவெளிச்சேத்திசல,  நீர்க் கடிகமாரம் ஒனறு

புதிய சேகமாப்தத்தின மணிக் கணக்குகமள எடுத்துக் வகமாண்டிருப்பமதக் கண்டமான. “உமமார்

கமாலத்மத மமாற்றியமமத்து விட்டதமாகச் வசேமால்லுகிறமார்கள. முல்லமாக்கள எதிர்க்கிறமார்கள.

ஆனமால்,  கமாலம்  மமாறியமா  சபமாய்  விட்டது?  இல்மல,  கதிரவெனதமான  மமாறி விட்டமானமா?”

எனறு எண்ணி வியப்பமடந்தமான.

“நமாமளக்  கமாமலயில்  நல்ல  சநரந்தமாசனமா?  நமான  மமான  சவெட்மடக்குப்  சபமாக

சவெண்டும்” எனறு உமமாரின கமாதருகிசல வெந்து சுல்தமான சகட்டமார்.

உமமார்  புனசிரிப்புடன,  “நமான  இங்கிருந்து  வசேல்வெதற்கு  அனுமதியுங்கள.  கிரக

நிமலகமள ஆரமாய்ந்து வசேமால்கிசறன” எனறமான.

அரண்மமனயிலிருந்து  தப்பி  வெந்தது  உமமாருக்கு  மகிழ்ச்சியமாக  இருந்தது.  விகடன

ஜபமாரக்,  அவெமன  எங்கும்  சதடி  விட்டு,  இங்சக  வெந்த  வபமாழுது,  விண்மீன  வீட்டிசல

ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்திசல விளக்சகற்றி மவெத்துக் வகமாண்டு,  சமமசேயிசல சவெமல வசேய்து

வகமாண்டிருந்தமான. நிசேமாப்பூரிசல, ஆட்டமும் பமாட்டுமமாக இருந்தது. இங்சக உமடகமளக்

கூடக் கழட்டமாமல் சவெமலயில் ஈடுபட்டிருந்தமான உமமார்.

“சவெட்மடயமாடப்  சபமாவெதன  குறிகமளத்  வதரிந்துவெரும்படி  சவெந்தர்  கூறினமார்”

எனறமான ஜபமாரக்.

வபமாறுமமயிழந்த  உமமார்  அவெமன  சநமாக்கி,  “கமாற்று  எப்படி  இருக்கிறது?”  எனறு

சகட்டமான.
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“வதன திமசேயிலிருந்து அமமதியமாக வீசிக்வகமாண்டிருக்கிறது.”

“சேரி,  எங்கு  அவெருக்கு  விருப்பசமமா,  அங்கு  சவெட்மடயமாடலமாம்.  பயப்பட

சவெண்டியதில்மல எனறு வசேமால்” எனறமார் உமமார்.

“வெமானத்தில்  சேமாவுக்வகமாடி  வதமாங்க  விடப்  பட்டிருக்கிறது  எனறு  முல்லமாக்கள

வசேமால்கிறமார்கசள?”

“மதக்குருக்களதமாசன!  அவெர்களுக்குப்  புதிய  பஞ்சேமாங்கம்  அமுலுக்கு  வெந்ததமால்

சகமாபம்  உண்டமாகியிருக்கிறது.  அதனமால்  சேபிக்கிறமார்கள.  சநற்று  எப்படி  யிருந்தமாசரமா,

அப்படிசய நமாமளயும் மமாலிக் ஷமாவுக்கு இருக்கும் எனறும் எவ்விதத் துனபமும் வெரமாது

எனறும் வசேமால்.”

“உறுதியமாகவெமா?”

“ஆம் ஆம்!”  எனறு அலுப்புடன கூறினமான உமமார்.  அப்படி யிருந்தும் மீண்டும், “சேரி.

நமான  சபமாகிசறன.  சிரிப்பும்,  பமாட்டும்  நிமறந்திருக்கும்  அரண்மமனக்கு  நீங்களும்

வெந்தமால் எனன? அங்சக எல்சலமாரும் மகிழ்ச்சியமாக இருக்கிறமார்கள” எனறமான ஜபமாரக்.

“எனனுமடய  நண்பசன,  நீ  பமார்த்திருக்கும்  எந்த  மனிதமனயும்  கமாட்டிலும்,

அதிகமமான  இனபத்துடன  நமான  இங்சக  இருப்சபன.  நீ  கவெமலப்  படமாசத!”  எனறு

ஜபமாரக்மக அடக்கினமான, உமமார்.

ஜபமாரக்  உமமார்  எதிரில்  சேரி  சேரி  எனறு  கூறினமாலும்,  அவென  கூற்மற  நம்பவில்மல.

தனியமாக  இருக்கும்  சேமயத்தில்,  அமமதியமான  சூழ்நிமலயில்  உமமார்  மகிழ்ச்சியமாக

இருந்தசத  கிமடயமாது  எனபது  அவெனுக்குத்  வதரியும்,  விகடனுக்கு  அரண்மமனக்குச்

வசேல்ல சவெண்டுவமனறு இருந்தமாலும் உமமாமர உத்சதசித்து அங்சகசய தங்கிவிட்டமான.

தனனுமடய,  இறுக்கிக் வகமாண்டிருக்கும் அரசேமாங்க உமடமயக் கமளயசவெண்டுவமனற

எண்ணசம  இல்லமாமல்  உமமார்  சமல்  சநமாக்கிப்  சபமாகும்  படிக்  கட்டுகளிசல  ஏறினமான.

அவெர்கள இருவெரும், சூழ்ந்திருக்கும் இருட்டிசல தட்டித் தடவிக் வகமாண்டு ஏறி உச்சிக்குச்

வசேனறமார்கள.  அங்சக  அவெர்களின  அருகிசல  வபரிய  வவெண்கலப்  பூசகமாள  உருண்மட

இருந்தது.

“ஜபமாரக்! அசதமா சமசல பமார். எனன வதரிகிறது?”

“நட்சேத்திரங்கள. வதளிவெமான வெமானத்தில் நட்சேத்திரங்கள வதரிகினறன!”

“அமவெகள நகருகினறனவெமா?”
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அந்த  விகடன,  தமலமய  ஒருக்கணித்துக்  கூர்ந்து  கவெனித்தமான.  உண்மமயில்,  அந்த

நட்சேத்திரக் கூட்டங்கள நகருவெமத அவெனமால் கமாணமுடியவில்மல. இருப்பினும், கதிரும்

நிலவும்சபமால  அமவெகளும்  சதமானறுவெமதயும்  மமறவெமதயும்  அவென  கவெனித்து

வெந்திருக்கிறமான.  நட்சேத்திர வீட்டில் இத்தமன நமாட்களமாக இருக்கும் அவென இவெற்மறக்

கவெனிக்கமாமல்  இருக்கவில்மல.  நட்சேத்திரங்களின  இடத்மதயும்  ஒளிமயயும்வகமாண்டு,

இரவு சநரத்மதக் கணித்துச் வசேமால்லக் கூடிய சேக்தியும் அவெனுக்கு உண்டு. “இப்வபமாழுது

சுற்றுவெதுசபமால  வதரியவில்மல,  ஆனமால்,  அமவெ  மிக  மிக  வமதுவெமாகச்  சுற்றுகினறன.

ஒவ்வவெமாரு  நமாளும்  அமவெ  பூமிமயச்  சுற்றுகினறன.  அமதநமான  முனபு

கவெனித்திருக்கிசறன!” எனறு கூறினமான.

“சேரி,  நம்முமடய  பூமி,  எனன  வசேய்கிறது?  இமதப்பற்றி  நீ  எனன  வதரிந்து

மவெத்திருக்கிறமாய்?”

“இசதமா  இந்தப்  பூசகமாள  உருண்மடசபமால,  இது,  ஒருபந்து,  எல்லமாக்

சகமாளங்களுக்கும்  மத்தியில்  இது  இருக்கிற்து.  அல்லமாவின  ஆமணப்படி,  இது  ஒனசற

அமசேயமாமல் இருக்கிறது, மமமன எனக்குச் வசேமால்லி யிருக்கிறமார்.”

உமமார்  இமதக்  சகட்டமான,  கீசழ  ஆற்சறமாரத்தில்,  இரவுப்  பறமவெகள

இறக்மகயடித்துப்  பறந்து  வகமாண்டிருந்தன.  ஓர்  ஆந்மத,  அமமதியமாக  அவெர்கமளக்

கடந்துசபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தது.  குளிர்ந்த  கமாற்று  அவெர்களுமடய  முகத்தில்  சிலு

சிலுப்மப உண்டமாக்கி வீசிக்வகமாண்டிருந்தது.

“ஜபமாரக்,  இரண்டு  வெருடங்களமாக  இவெற்மறப்பற்றித்  வதரிந்து  வகமாளவெதற்கமாக

உமழத்சதன.  அந்த  ஆரமாய்ச்சியின  பலனமாக  நமான  அறிந்து  வகமாண்ட  விஷயத்மதச்

வசேமால்கிசறன, சகள.

அசதமா  அங்சக  சிறுசிறு  புளளிகளமாகத்  வதரிகினறனசவெ,  நட்சேத்திரங்கள!  அமவெ

இருந்த  இடத்திசலசயதமான  இருக்கினறன.  அமவெ  அமசேவெசதயில்மல.  எத்தமனசயமா

ஆண்டுகளமாக  அமவெ  அங்சகசய  தூரத்திசலசய  நிமலயமாக  இருக்கினறன.  என

அனபுக்குரிய மூடசன,  சகள.  இந்தப் பூமிதமான,  நமாம் நிற்கிசறமாசம இந்தப் பூமிதமான ஓர்

இரவும்  பகலும்  சசேர்ந்த  ஒருநமாளுக்கு  ஒருமுமற  சுற்றி  வெருகிறது.  சமசல  பமார்,  அந்த

நட்சேத்திரங்கள சுற்றுவெசதயில்மல!”

திடீவரனறு ஜபமாரக் உடலிசல நடுக்கங்கண்டது. அவெனுமடய தமல ஒரு மமாதிரியமாகச்

சேமாய்ந்தது. “தமலவெசர! எனக்குப் பயமமாக இருக்கிறது” எனறு கூவினமான!

“எதற்கமாகப் பயப்படசவெண்டும் !  எமதக் கண்டு பயப்படுகிறமாய்?” எனறு சகட்டமான

உமமார்.
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“தமலவெசர!  வெலு  மிக்கச்  வசேமாற்கமளக்  கூறிவிட்டீர்கள.  இசதமா,  இந்த  இரவில்

எத்தமன மமாற்றங்கள. இந்தக் சகமாபுரம் அமசேகிறசத!” எனறு கூறிக்வகமாண்சட, வெரந்மதக்

மகப்பிடிமயக்  வகட்டியமாகப்  பிடித்துக்  வகமாண்டமான.  “தமலவெசர!  உடசன  தங்கள

சேமாபத்மத  மமாற்றுங்கள.  இல்லமாவிட்டமால்  நமாம்  விழுந்து  விடுசவெமாம்!  இந்தக்  சகமாபுரம்

சுற்றுவெதுசபமால  இருக்கிறது.  நமாம்  கீசழ  விழப்  சபமாகிசறமாம்.  ஐசயமா,  ஐசயமா!”  எனறு

கத்தினமான ஜபமாரக்.

“முட்டமாசள,  நமாம்  விழமமாட்சடமாம்.  பூமி  சுற்றினமாலும்,  நமாம்  பத்திரமமாகசவெ

இருக்கிசறமாம். அந்த உலகங்களின ஊசட, சூரியமனப் சபமால் வபரியவபரிய நிமலயமான

அந்தக்  சகமாளங்களின  ஊசட,  வெமானவவெளி  வெழியமாக  நமாம்  சபமாய்க்  வகமாண்சட

இருக்கிசறமாம்.  நமாம்  நகருகிசறமாசம  தவிர,  அமவெ  நகருவெதில்மல.  இது  உனக்குத்

வதரியவில்மலயமா, புரியவில்மலயமா? எனறு ஒருவித சவெகத்சதமாடு சகட்டமான.

“அல்லமா  எனமனக்  கமாப்பமாற்றுங்கள”  எனறு  கூவிக்  வகமாண்சட  ஜபமாரக்,  தன  இரு

மககளமாலும்  தன  தமலமயப்  பிடித்துக்  வகமாண்சட  அழுதமான.  தன  அருமமத்

தமலவெனமான  உமமாருக்குப்  மபத்தியம்  பிடித்துவிட்டது  எனறு  அவென  நிச்சேயமமாக

நிமனத்துக் வகமாண்டமான. “சுல்தமானிடம் சவெட்மடயமாடுவெது  பற்றி வசேமால்ல சவெண்டும்!

நமான சபமாகிசறன”  எனறு  பதிமல எதிர்பமார்க்கமாமல்  கூவிக்வகமாண்சட  எழுந்திருந்தமான.

உமமாரின அருகில் இருக்க விகடனுக்குப் பயமமாக இருந்தது. மபத்தியத்தில் உமமார் எனன

வசேய்வெமாசனமா எனறு எண்ணிப் பயந்து,  இருட்டிசல தட்டி முட்டிக் வகமாண்டு படிகளின

வெழியமாகக் கீசழ இறங்கிப்சபமாக ஆரம்பித்தமான.
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29. ஏலத்தில் எடுத்த இமசேக் குயில் ஆயிஷமா!

அப்வபமாழுது ஜல்லமாலியன சேகமாப்தத்தின ஏழமாவெது ஆண்டு நடந்து வகமாண்டிருந்தது.

சிரியமா  சதசேத்திசல  பமடவயடுத்துச்வசேனற  சுல்தமான  மமாலிகமா,  வவெற்றியின

வபருமிதத்துடன  திரும்பி  வெந்திருந்தமார்.  அந்தப்  சபமாரிசல  சதமாற்றுப்சபமாய்  பிடிபட்ட

அடிமமகமள  நிசேமாப்பூர்  அங்கமாடிச்  சேந்மதயில்  அடிமம  ஏலம்  சபமாடும்  கம்பத்தின

அருகில்  அடிமம வியமாபமாரி  ஒருவென  ஏலம்  சபமாட்டுக்  வகமாண்டிருந்தமான.  ஏலங்

கூவுகிறவென, வவெண்கல மணிவயமானமற அடித்துக் வகமாண்சட கூவினமான.

“பிஸ்மில்லமா  அர்ரஹ்மமான  அர்ரஹீம்  -  அனபும்  அருளும்  உமடய  ஆண்டவெனின

வபயரமால் ஏலம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. குடிமக்கசள, சகமாமமானகசள சீமமானகசள!” எனறு

வதமாண்மட  கிழியக்கூவினமான.  அவென  குரலில்  ஒருசவெகம்  சிறகடித்தது!  மமாமன

விமலகூறும் திறமம அது!

பிரபுக்களும்,  வியமாபமாரிகளும்,  கனவெமானகளும்  தனவெமானகளும்  உழவெர்களும்

குடிமக்களும்  தங்களுக்குத்  சதமவெயமான  எடுபிடி  சவெமலகளுக்கமாக  அடிமமகமளயும்,

ஆமசேக்கிளிகமளத்  சதடும்  பருவெமமானகமளப்  பிடிக்கக்  சகமாமமானகளும்  ஏலம்  எடுக்க

அங்சக  வெந்து  கூடினமார்கள.  கூட்டம்  வநருக்கியடித்துக்  வகமாண்டு  கூடியிருந்ததமால்,

ஏலம்சபமாடும்  கம்பத்தின அருகிசல,  இடம் ஒதுக்குவெது  அந்த  அடிமம  வியமாபமாரிக்குக்

கஷ்டமமாக  இருந்தது.  கம்பத்துக்குப்  பினனமாசல  அவென  வகமாண்டு  வெந்திருந்த  அடிமம

ஆண்களும் வபண்களும் குழுமி இருந்தமார்கள.

கம்பத்தின  முனசனயிருந்தசமமடயினசமல்  முதல்  ஏலப்வபமாருளமாக  ஒரு

சிறுவெமனக் வகமாண்டுவெந்து நிறுத்தினமான.

“பிரபுக்கசள!  இசதமா  இந்தக்  கிசரக்கப்  மபயனுக்குப்  பதினமானகு  வெயமாதமாகிறது.

பலம்வபமாருந்திய  உடற்கட்டுளளவென.  எல்லமாப்  பற்களும்  இருக்கினறன.  சநமாயும்

கமாயமும்  இல்லமாத  அழகிய  உடல்,  வீமண  வெமாசிக்கப்  பழகியவென.  இஸ்லமாத்திசல

சசேர்க்கப்பட்டிருக்கிறமான.  இவெனுமடய  விமல  முப்பது  வபமானகள!  யமாருக்கு

சவெண்டும்?” எனறு கூவினமான.

யமாரும் பதில் வசேமால்லவில்மல.

“இருபத்மதந்து”

எவெரும் சகட்கவில்மல.
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“இருபது வபமானகள!”

“இந்த  விமலக்குக் கூர்டியக்  குதிமர  கூடக் கிமடக்கமாது”  எனறு  கூறி,  அமசேயமாமல்

நினற அந்தப் மபயனின ஒரு மகமயத் தூக்கிக் கமாண்பித்தமான. அவெனுமடய இடுப்பிசல

சிறிய  துணி  கட்டப்பட்டிருந்தது.  அவெமன  அப்படிசய  முதுகுப்புறம்  திருப்பிக்

கமாண்பித்தமான. உடலிசல எந்தவிதமமான பழுதும் இல்மல எனபமதக் கூட்டத்தினருக்குத்

வதரியப்படுத்தினமான.

ஆனமால்,  ஏரமாளமமான  அடிமமகள  வகமாண்டு  வெந்து  சேந்மதயிசல  அடிக்கடி

விற்கப்படுவெதமால்  விமல  குமறந்திருந்தது.  இனனும்  சபமார்க்களத்திலிருந்து  வெழியில்

வெந்து  வகமாண்டிருக்கும்  அடிமமகள  வெந்து  சசேர்வெதற்கு  முனனமால்,  மகயிருப்மப

விற்றுத்தீரசவெண்டிய  நிமலமமயும்  இருந்தது.  அந்தக்  கிசரக்க  அடிமமயின  வவெளளிய

சதமாலின  ஊசட  அவெனுமடய  எலும்பு  வெரிமசே  கமாட்சியளித்தது.  அமரப்  பட்டினி

யமாகக்கிடந்த  அவென  அவ்வெளவு  தூரம்  வமலிந்திருந்தமான.  யமார்  எனன  விமலக்கு

வெமாங்கினமாலும்  உடனடியமாக  ஏதமாவெது  தினனக்  கிமடத்தமால்  சபமாதும்  எனறிருந்தது

அவெனுக்கு.

“குதிமரமய இமதக் கமாட்டிலும் அதிகமமான விமலக்கு வெமாங்கினமாலும் பலனுண்டு.

இந்தப் பலமில்லமாத இமளஞன எதற்குப் பயன படுவெமான?  அவெனுக்கு நம் வமமாழியும்

வதரியமாது.  எடுபிடி  சவெமலக்குக்கூட  இந்த  வெயதில்  இவென  பயனபட  மமாட்டமாசன?

பதிவனமாரு  வபமான  தருகிசறன”  எனறு  ஒரு  பருமனமான  பமாரசீகன  கூட்டத்திலிருந்து

முனவெந்தமான.

“பதிவனமானறமா? ஐசயமா அல்லமா இந்த மத விசரமாதி இல்மலயில்மல - இந்த முஸ்லிம்

இமளஞனுமடய  உடலில்  நல்ல  இளம்  ரத்தம்  ஓடுகிறது.  ஒரு  மமாட்டின  மதிப்புக்கூட

இவெனுக்கு  இல்மலயமா?  கனவெமானகசள,  வவெறும்  பதிவனமாரு  பமானனுக்கு  இவென

விமலயமாவெது உங்களுக்குச் சேம்மதந்தமானமா?”

“இந்தக்  கிசரக்கச்  சிறுவெமனக்  கமாவெலுக்கு  மவெத்துக்  வகமாளளலமாவமனறமால்

ஈட்டிமயத்  தூக்கக்கூடிய  பலம்கூட  இருக்கமாது  சபமாலிருக்கிறசத!  சேரி  பரவெமாயில்மல,

பனிவரண்டு வபமானகள!” எனறமான மற்வறமாரு வியமாபமாரி.

“பனிவரண்டு வபமான - இரண்டு பணம்” எனறு குறுக்கிட்டது இனவனமாருவென.

தனனுமடய முதல் ஏலசம இவ்வெளவு சமமாசேமமாகப் சபமாவெமத எண்ணி ஏலவியமாபமாரி

எரிச்சேல்  பட்டமான.  “நீங்கள எனன  ஏலம்  எடுக்கிறீர்கள?  எனக்குப்  பிச்மசே

சபமாடுகிறீர்களமா? எனறு ஆத்திரத்துடன சகட்டமான.”
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“பமாக்தமாதிசல  இது  மமாதிரிச்  சிறுவெர்கள  பத்துப்  வபமானனுக்கும்  குமறவெமாகசவெ

கிமடப்பமார்கள.  உனக்குத்  தமானம்  வகமாடுப்பதமாகசவெ  நிமனத்துக்வகமாள.  பனிவரண்டு

வபமான நமானகு பணம்” எனறமான முதலில் சகட்ட பமாரசீகத்தமான.

கமடசியமாக  ஒரு  வியமாபமாரி  அந்தச்  சிறுவெமனப்  பதினமூனறு  வபமானனும்  மூனறு

பணமும்  வகமாடுத்துவிட்டுக்  கூட்டிக்  வகமாண்டு  சபமானமான.  அடிமமகள  வெரிமசேயிசல

உட்கமார்ந்திருந்த  வகமாலுசு  அணிந்திருந்த  அபிசீனியமாக்கமாரி,  பக்கத்தில்  இருந்த

வபண்ணிடம்,  தமாங்களும்,  மிகக்  குமறந்த  விமலக்சக  விற்கப்படக்  கூடும்  எனறு

கூறினமாள.

“இப்வபமாழுது விமல மிகக்குமறந்து சபமாய்விட்டது.  ஒரு தடமவெ சேய்யித் எனபவெர்

எனமன முந்நூறு வபமான வகமாடுத்து வெமாங்கினமார்” எனறமாள அவெள!

“அம்மமா  தமாசய!  அது  நீ  எனமனப்  சபமால்  சிறுமியமாக  இருந்த  கமாலத்தில்

இருந்திருக்கலமாம்!” எனறு அந்தச் சிறுமி கூறினமாள.

“இந்த  ஊர்க்கமாரர்கமளக்  கமாட்டிலும்  துருக்கியர்கள  பரவெமாயில்மல.  சபரீச்சேம்  பழ

வியமாபமாரம்  வசேய்தமாலும்  இப்படிக்  கருமிகளமாக  இருக்க  மமாட்டமார்கள”  எனறு

அபிசீனியமாக்கமாரி  கூறிவிட்டு,  “நூறு  வபமானனுக்குக்கூட  நீ  விமலசபமாக  மமாட்டமாய்!”

எனறமாள சகலியமாக.

அயீஷமா எனற அந்தப் வபண் தன முழங்கமால்கமளக் கட்டிக் வகமாண்டு சயமாசித்தமாள.

அப்படி  அவெள  கமால்கமள  மடித்து  உட்கமார்ந்து  இருந்தசத  ஒரு  கவெர்ச்சியமாக  இருந்தது.

அவெளுக்கு  முத்துப்பற்களும்  இளமமயின  கட்டும்  இருந்தது.  பமாரசீகத்தமார்  கண்களுக்கு

வெத்தலமாகத் வதரியும் படியமான உடல்தமான! இருந்தமாலும், அதிகம் வமலிவெல்ல; புதுமமாதுள

வமமாக்குசபமால.  அவெள ஹவுரமானிலுளள பமானுசேமாபமா நகரத்மதச் சசேர்ந்த அரபியப் வபண்.

அவெளுமடய நிறம் பமாரசீகத்துப் வபண்களின நிறம்சபமானற வவெளுப்பில்லமாவிட்டமாலும்

அபிசீனியமாக்கமாரியின உமடயமதப் சபமாலக் கருப்பும் அல்ல.  இந்தச்  சேந்மத ஏலத்துக்கு

வெரமாமல் தனி ஏலத்தில் விடப்படுவெதமாக இருந்தமால் யமாரமாவெது ஒரு பிரபு அவெமள விரும்பி

வெமாங்கலமாம். ஆனமால்,

அபிசீனியமாக்கமாரி  தன  இளம்  வெயதிலிருந்சத  அடிமமயமாக  இருந்சத

பழக்கப்பட்டவெள.  இந்த  புத்திளம்  அயிஷமாசவெமா  அப்படியல்ல.  எவெனமாவெது  வரமாட்டிக்

கமடக்கமாரன  அவெமள  ஏலத்துக்கு  எடுத்து  அவெமளத்  தினசேரி  வரமாட்டி  அவிக்கச்

வசேமால்லியும்,  கடினமமான  சவெமலகமளக்  வகமாடுத்தும்  கஷ்டப்படுத்தி,  விட்டு  அதன

பிறகும்  தன  ஆமசேக்கிழத்தியமாகவும்  மவெத்துக்வகமாளள  சநர்ந்தமால்....  அவெளுக்கு

வெருத்தமமாக இருந்தது.
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“ஆண்டவெசன, எனமன அப்படி விட்டுவிடமாசத” எனறு சவெண்டிக் வகமாண்டமாள.

“வபண்சண நீ வெருத்தப்பட்டு எனன வசேய்வெது? உன உடல் உமழப்மப மவெத்துத்தமான

உனக்கு விமலமய மவெப்பமார்கசள தவிர உன அழமக மவெத்து அல்ல. உமழப்புக்கு எந்த

விமல  மதிப்பு  உனக்கு  ஏற்படுசமமா  அதற்கு  விற்கப்படப்சபமாகிறமாய்.  இதிசல  எந்த

விமலக்குப்  சபமானமால்  எனன?  அடிமம  அடிமமதமான.  கமாய்ந்த  மரத்திலிருந்து  கனியமா

கிமடக்கும்?  எனறு  கூறி  ஆயிஷமாவின  வநற்றியில்  ஆடிக்வகமாண்டிருந்த  குட்மட

மயிர்கமள  ஒதுக்கிவிட்டடமாள.  “இசதமா  பமார்!  அர்சமனியர்கள  இருவெரும்  இருபது

வபமானனுக்குப் சபமாயிருக்கிறமார்கள. இது எனன கமாலசமமா?” எனறு வியப்பமடந்தமாள.

அயீஷமா,  முனவனமாருமுமற  பமாக்தமாதிசல  விற்கப்பட்டிருக்கிறமாள.  இருப்பினும்

பமாமலவெனப்  பகுதியிசல  பிறந்த  அவெளுமடய  கடுமமயமான  சுதந்திர  சவெட்மக  அவெள

உளளத்மதத்  துனபுறுத்தியது.  தன  முக்கமாட்டுத்  துணியின  ஒரத்தின  வெழியமாக  சுற்றிலும்

கூடியுளள வெமாங்குசவெமார் கூட்டத்மதப் பமார்த்தமாள. வதருவில் பிறந்த வவெறி நமாய்கள எனறு

மவெதமாள. பிறகு, எதுவும் சபசேமாமசல உட்கமார்ந்திருந்தமாள.

குதிமரயினசமல்  வெந்த  ஒருவென  கூட்டத்தின  கமடசியில்  வெந்து  நினறமான.  அந்தக்

கூட்டத்தில்  இருந்தவெர்களுக்கும்  அவெனுக்கும்  சவெற்றுமமயிருந்தது.  அவெனுமடய

பமாமகயின  மத்தியில்  பச்மசேக்கல்  ஒனறு  ஒளி  வீசிக்  வகமாண்டிருந்தது. அங்கிருந்த

அமனவெருக்கும்  அவென  நனறமாகத்  வதரிந்தவெசன  .  மிகுந்த  புகழ்வெமாய்ந்தவெசன  எனபது

அந்தக் கூட்டத்தினர் அமனவெரும் மரியமாமதயுடன அவெமனத் திரும்பிப் பமார்த்ததிலிருந்து

வதரிய வெந்தது. அரசேரின வெமானநூல் ஆரமாய்ச்சியமாளரமாகிய நம் உமமார்தமான!

அயீஷமா  அவெமனக்  கண்டதும்,  அவென  மிகுந்த  அதிகமாரமுளள  அரசேமாங்கத்து

உத்திசயமாகஸ்தன  எனறு  எண்ணினமாள.  அடத்தியமான  புருவெங்களின  கீசழ  கழுகுப்

பமார்மவெயுமடய இரு கண்களும் கடுமமயமான முகமும் உமடய அவெனுக்கு வெயது சுமமார்

முப்பது  இருக்கலமாம்.  அயீஷமா  ஒரு  நீண்ட  வபருமூச்சு  விட்டுக்வகமாண்சட,

எழுந்திருந்தமாள.

“ஏ,  வபண்சண!  உட்கமார்.  உன  முமற  இனனும்  வெரவில்மல!”  எனறு  கமாவெற்கமாரன

கடுமமயமாக  அதட்டினமான.  ஆனமால்,  அயீஷமாசவெமா  அவென  மகக்குக்  கீசழ  குனிந்து

திடீவரனறு பமாய்ந்து வெழியில் இருந்த மனிதர்கமள விலக்கிக்வகமாண்டு மருண்சடமாடும்

மமானசபமால  விமரந்சதமாடி  அந்தக்  குதிமர  வீரனின  அருகிசல  வசேனறு  அவெனுமடய

குதிமரச்  சசேணத்மதப் பிடித்துக் வகமாண்டமாள.  “ஏமழகளின  பமாதுகமாவெலசன!  எனமனக்

கமாப்பமாற்றுங்கள  நமான  பமானு  சேமாபமா  நகரத்  தமலவெனுமடய  மகள.  பமாருங்கள  எனமன

இந்தப் வபமாதுச் சேந்மதயிசல வகமாண்டு வெந்து சேமாதமாரண அடிமமச் சிறுவெர் சிறுமிகசளமாடு
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ஏலம் சபமாடுகிறமார்கள.  எனமனத் தமாங்களதமான கமாத்து,  அருள புரிய சவெண்டும்” எனறு

அடிபட்ட கிளிசபமால விம்மினமாள.

தமான சபசிய அரமாபிய வமமாழிமய அவென புரிந்து வகமாண்டிருக்க சவெண்டுசம எனற

சவெட்மகசயமாடு  அவெமனப்  பமார்த்தமாள.  முக்கமாடு  கீசழ  விலகி  விழும்படி  நழுவெ

விட்டமாள.  அவெள  உதடுகள  அவெனுமடய  கருமணக்கமாக  ஏங்கித்  துடிதுடிப்சபமாடு

அமசேந்தன.  சவெண்டுசகமாளும் உணர்ச்சியும் கலந்த அவெளுமடய கரிய விழிகமள உமமார்

கண்டமான.  அவெளுமடய அழகிய கழுத்தின வெமளமவெயும்,  வமல்லிய சதமாளின சேமதப்

பிடிப்மபயும் அளவிட்டமான.

உமமார் அவெளுமடய வமமாழிமயப் புரிந்து வகமாண்டமான. ஆனமால், அந்தக் கனனங்கரிய

விழிகமளக்  கமாணும்  சபமாது. அவெனுக்கு  பத்தமாண்டுகளுக்கு  முன  இறந்த  தன  ஆமசேக்

கமாதலி  யமாஸ்மியின  நிமனவு  வெந்தது,  அந்தக்  கருவிழிகளில்  தனனுமடய  யமாஸ்மியின

விழிகமளக்  கண்டமான.  அப்படிசய  தனமன  மறந்து  பித்துப்  பிடித்தவெமனப்சபமால்

ஆகிவிட்டமான.

ஏல  வியமாபமாரி,  கூட்டத்மத  விலக்கிக்  வகமாண்டு  அவெசேரம்  அவெசேரமமாக  வெந்தமான.

அவெளுமடய  சதமாமள  உலுக்கிக்  வகமாண்சட,  “வபட்மடச்  சிறுக்கிசய;  சபமா!  உன

இடத்துக்கு”  எனறு  எரிந்து  விழுந்தமான.  பிறகு,  உமமாருக்குச்  சேலமாம்  இட்டு,  “குவெமாஜமா

அவெர்கசள,  தவெறமாக  எடுத்துக்வகமாளளமாதீர்கள  இந்தச்  சிறுக்கியின  குணம்  அப்படி”

எனறமான ஒருவிதத் தமாழ்மமசயமாடு.

அயீஷமா,  இனனும்  குதிமரச்  சசேணத்மத  விடமாமல்  பிடித்த  பிடியமாக  நினறு,  தன

வெழுவெழு கனனத்மத உமமாரின முழங்கமாலிசல, சதய்த்துச் சேமாய்த்துக் வகமாண்டிருந்தமாள.

“அவெளுமடய விமல எனன?  எதுவெமாக இருந்தமாலும் அவெளுக்கமாக நமான நூறு வபமான

தருகிசறன!” எனறமான உமமார். ஒருவித ஆமசேக் கிறுகிறுப்சபமாடு.

ஏல வியமாபமாரி, குவெமாஜமாவின பலவீனத்மதப் புரிந்து வகமாண்டமான. இந்த விமலமயக்

சகட்டதும்,  மனங்குளிர்ந்து  சபமாய்  விட்டது.  இந்த  விமலக்கு  எந்த  அழகுப்

வபண்மணயும்  விற்கக்கூடிய  சேந்மத  நிலவெரமில்மல  எனபமதயும்  அவென  அறிவெமான.

அப்படியிருக்க  இந்தச்  சசேமானிமய  இந்த  லமாபத்சதமாடு  நிமறவு  கமாண  அவென  மனம்

எண்ணவில்மல.  பலவீனத்மதப்  புரிந்த  அவென  லமாபம்  அமடய  சவெண்டும்  எனற

சபரமாமசே வகமாண்டமான.

சமமடமயச் சுற்றியிருந்த கும்பல் உமமாமரச் சுற்றிக் வகமாண்டது. அந்தக் கும்பலிசல

இருந்த  தனனுமடய  மகயமாளகளுக்கு,  ஏல  வியமாபமாரி  கண்சேமாமட  கமாட்டினமான.  கண்

சேமாமடமயக் கமாட்டி அவெர்கமள விமலமய உயர்த்தும்படி உணர்த்திவிட்டுக் கும்பமலப்
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பமார்த்துப்  சபசேத்  வதமாடங்கினமான.  “அல்லமாவின  திருவெருளில்  அழியமாத  நம்பிக்மக

வகமாண்டவெர்கசள! அழகில் ஒப்பும் உயர்வுமற்ற இந்த இளம் பருவெப் வபண்ணுக்கு நூறு

வபமானதமான விமலயமா? மினனல் வகமாடி சபமானற இமடயும் புளளிமமானசபமால் மருண்டு

நிற்க  இந்தப்புது  மமானின  அளளும்  பமார்மவெமயயும்  குயில்  சபமானற  குரலும்,  புல்புல்

பமாடகி சபமானற இமசே நுட்பம் வகமாண்டு, துனபம் சநர்மகயில் பூங்வகமாடியமான அவெளுக்கு

நூறு  வபமானதமான  வபறுமதியமா”  எனறு  நீதிபதியிடம்  நியமாயம்  சகட்பவென  சபமாலப்

வபமாதுமக்கமள சநமாக்கிக் சகட்டமான. “இதற்கு சமல் யமாரும் சகட்கவில்மலயமா?” எனறு

கூறித் தனனுமடய மகயமாமள வநமாக்கினமான.

விமலமய உயர்த்தி விடுவெதற்கமாகசவெ கூட்டத்தின இமடயில் இருந்த அந்த மனிதன,

நூற்றுப்பத்துப் வபமான” எனறு கூவினமான.

வநடுசநரம் அங்சக நிற்கவும்,  ஏலம் சகட்டுக் வகமாண்டிருக்கவும் விரும்பமாத உமமார்

கயமாம், “சேரி இரு நூறு வபமான தருகிசறன!  பிறகு என வீட்டிசல வெந்து வெமாங்கிக் வகமாள.

நமான இவெமளக் கூட்டிக் வகமாண்டு சபமாகிசறன” எனறு ஆசவெசேத்சதமாடு கூறினமான.

எழுபது  வபமானனுக்கு  ஏலத்தில்  விடுவெசத  அரிய  கமாரியம்.  அந்தப்  வபண்ணுக்கு

இருநூறு  வபமான  விமல  கிமடக்கிறது  எனறவுடன,  ஏலவியமாபமாரி  திடுக்கிட்டுப்

சபமானமான. “மத நம்பிக்மகயுளள மக்கசள நம்முமடய அரும் வபரும் தமலவெரமான இந்த

கனவெமானுக்கு  எவ்வெளவு  தமாரமாள  மனப்பமானமம!  எத்தமன  சதர்ச்சி  எவ்வெளவு  கமல

ஞமானம் மிகுந்தவெர் எனறு பமார்த்தீர்களமா?  இப்வபமாழுது,  பமாடும் குயிலமான அயீஷமா எனற

அடிமமப்  வபண்மண  குவெமாஜமா  உமமார்  அவெர்களுக்கு  இரு  நூற்றி.  எனறு  இழுத்தவென

“மீண்டும்  கூட  இருபது  வபமான  வகமாடுத்தமால்  மசூதிக்கு  ஐந்து  வபமானனும்  மீதிப்

பதிமனந்து  வபமான  எனக்கு  ஏதமாவெது  சில்லமறச்  வசேலவுக்கும்  பயனபடும்.  தமாரமாள

மனப்பமானமமயுளள பிரபுசவெ, “இந்தப் பமாடும் அழகிமயக் வகமாண்டு வசேல்லப் பல்லக்கு

சவெண்டுமமா?  பமாதுகமாவெலுக்கு  ஆப்பிரிக்க  அடிமமப்  மபயன  சவெண்டுமமா?’  எனறு  தன

வியமாபமாரத் புத்திமயக் கமாட்டத் வதமாடங்கினமான.

உமமார், இவெனுமடய சபச்சுக்வகல்லமாம் கமாது வகமாடுக்கமாமல் தன பினனமால் சவெவறமாரு

குதிமரயில்  வதமாடர்ந்து  வெந்த  சவெமலக்கமாரமனக்  கீசழ  இறங்கச்  வசேமானனமான.  அவென

இறங்கியதும்,  அந்தக்  குதிமரயின  சமல்  அயீஷமா  ஏறிக்  வகமாண்டமாள.  சசேணத்தில்

உட்கமார்ந்த பிறகுதமான பிமழத்சதமாம் எனற மன அமமதி ஏற்பட்டது.  கமடசியில் சபரம்

சபசுமகயில் ஏதமாவெது தகரமாறு வெந்து சவெறு எவெனுக்கமாவெது விற்கப்பட்டு விடுசவெமாசமமா

எனறு கலவெரத்சதமாடு பயந்திருந்தமாள. அவெள முகந்வதரியும்படி திறந்திருந்த முக்கமாட்மட

உமமார் இழுத்து முடினமான.
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அவெள,  மிகுந்த மரியமாமதயுடன தமல குனிந்து வகமாடுத்தமாள.  இப்வபமாழுது,  அவெள

உமமாரின  முழு  உமடமமயமாகி  விட்டமாள.  குதிமரகள  நடக்கத்  வதமாடங்கிய  வபமாழுது,

வபருமிதத்துடன  திரும்பி  அந்தக்  கமால்  வகமாலுசு  சபமாட்ட  அபிசீனியமாக்  கமாரிமயப்

பமார்த்துக் வகமாண்சட வசேனறமாள அயீஷமா.

“வபண்சண! நிஜமமாகசவெ, நீ பமானுசேமாபமா நகரத் தமலவெனுமடய மகளதமானமா?” எனறு

உமமார் திரும்பவும் சகட்டமான.

குமழவுடன, தன பவெழ உதடுகளிசல ஒரு சிறு குறுநமகமயத் தவெழவிட்டபடி அவெள

நனறியுளள  நமாவயமானறு  தன  தமலவெமனப்  பமார்க்கும்  வெமாஞ்மசேயுளள  பமார்மவெயுடன

வகமாஞ்சேலமாக  உமமாமர  சநமாக்கி,  “ஐயமா,  தங்கள  கருமணமயப்  வபறுவெதற்கமாகப்  வபமாய்

கூறிசனன.  மனனித்துவிடுங்கள.  ஆனமால்  உண்மமயமாக  நமான  நனறமாகப்  பமாடுசவென!”

எனறு விம்மும் குரலில் கூறினமாள.

உமமார் ஒனறும் சபசேமாமல் தனக்குள வமதுவெமாகச் சிரித்துக் வகமாண்டமான.

அழகிய இந்தச் சிறு வபண் வநஞ்சின ஆழத்திலிருந்து உண்மம சபசுவெமதக் கண்டு

ஆனந்தங்வகமாளளும் மகிழ்ச்சிப் புனனமக புரிந்தமான. அமதக் கண்டு அழகி அயீஷமாவின

மனம் ஆயிரம் முமற நனறி கூறிக்வகமாண்டிருந்தது!

நிசேமாப்பூரிலிருந்து  இரண்டு  நமாள  பயணம்  வசேல்ல  சவெண்டிய  தூரத்திசல,  குனறுப்

பிரசதசேத்திசல கமாசேர் குச்சிக் அரண்மமன யிருந்தது.  அந்த அரண்மமன மிகச் சிறியதமாக

இருந்தது.  எனறமாலும் அழகிய சதமாற்றத்துடன விளங்கியது.  ஒரு மமலத் சதமாட்டத்தின

நடுவிசல  அமமக்கப்  பட்டிருந்த  அந்த  அரண்மமனயின  எதிரில்  சேமவவெளி  பரவிக்

கிடந்தது.  அழகிய நீல  ஓடுகள  சவெய்ந்த  அந்த  அரண்மமனயில்,  அயீஷமாவுக்கு  எனறு

தனியமாக  ஓர்  அமற  வகமாடுக்கப்பட்டது.  அந்த  அமறயில்  இருந்தபடி  உப்பரிமகக்குப்

சபமாவெதற்கும்  வெழியிருந்தது.  அயீஷமா  அங்கு  வெந்ததற்கப்புறம்  தனிப்  பறமவெயமான

தனனிடம் தனமன விமலக்கு வெமாங்கிய நமாள முதல் இனறு வெமர தனனுடன ஒருநமாள

கூட இனபம் அனுபவிக்க வெரவில்மலசய எனறு வியப்பமாயிருந்தது!

அதன கமாரணமும் அவெளுக்குப் புரியவில்மல ஆனமால், பிறகு, பரம்பமர வெழக்கப்படி

ஒரு  மமாதம்  கடந்த  பிறகு,  அவென  தனமன  அணுகலமாவமனறு  எண்ணி  மனத்மத

சேமமாதமானப்படுத்திக்  வகமாண்டமாள.  அந்தக்  கமாலத்தில்  அந்தப்  பகுதியில்  ஒரு  அடிமமப்

வபண்மணக்  கூடுவெதற்குச்  சில  மதச்  சேடங்குகள  வசேய்து  ஒரு  மமாதத்திற்குப்  பிறசக

கூடுவெது வெழக்கமமாயிருந்தது.

ஆனமால்,  பமடவீரர்கள  தங்களிடம்  பிடிபடும்  வபண்கமள  அவ்வெப்வபமாழுசத

அனுபவித்துப்  சபமாரினமால்  எற்பட்ட  இரத்தக்  வகமாதிப்மபத்  தணித்துக்  வகமாளவெதும்
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உண்டு.  ஒரு  மமாதம்  வெமரயில்  அவெர்களமால்  கமாதல்  சவெகம்  தமாங்கமுடியமாது!  மவெதிக

நம்பிக்மகயுமடயவெர்கள  மட்டும்  ஒரு  மமாதம்  வசேனற  பிறசக  அந்தப்  வபண்கசளமாடு

சசேருவெமார்கள.  உமமாரும்  அதற்கமாகத்தமான  தனனிடம்  வநருங்கவில்மல  எனறு  அயீஷமா

எண்ணிக் வகமாண்டமாள.

முதன  முதலிசல,  அரண்மமன  முழுதும்  சுற்றிப்பமார்த்த  அயீஷமா,  அங்கு

தனமனப்சபமால்  சவெறு  வபண்கள  யமாருசம  இல்மல  எனறு  வதரிந்து  வகமாண்டு

சேந்சதமாஷப்பட்டமாள.  சுவலய்க்கமா  எனற  சேமமயல்கமாரிமய  விசேமாரித்தவபமாழுது  அவெள

“தமலவெருக்கு சவெறு மமனவிகள யமாருசம கிமடயமாது” எனறு வசேமானனமாள.

சமலும் “அவெர் ஏற்வகனசவெ திருமணம் வசேய்து ஒரு வபண்மணக் கூட்டிக்வகமாண்டு

வெரும்வபமாழுது,  அவெள  வெழியிசலசய  வகமாளமள  சநமாயமால்  இறந்து  சபமாய்விட்டமாள”

எனறும்,  “சில  சேமயங்களில்  ஆட்டக்கமாரிகளமான  வபமாது  மகளிர்  சிலமரக்  கூட்டிக்

வகமாண்டு வெருவெமார். பிறகு பிடிக்கமாமல் சிறிது சநரத்திசலசய ஏதமாவெது வபமாருள வகமாடுத்து

வவெளியில் விரட்டி விடுவெமார்!” எனறும் சில சில விவெரங்கள வகமாடுத்தமாள.

தனமனப்  வபமாருள  வகமாடுத்சதமா,  வகமாடுக்கமாமசலமா  விரட்டிவிடக்கூடமாவதனறு

அயீஷமா மனதிற்குளசளசய ஆண்டவெமனப் பிரமார்த்தித்தமாள. உண்மமயில் அவெர் தனமீது

கருமண மவெத்சத தனமன விமலக்கு வெமாங்கினமாரமாமகயமால் அந்த ஆடல் மங்மகயரின

கதி தனக்கு வெரமாவதனறு மனத்மதச் சேமமாதமானப்படுத்திக் வகமாண்டமாள. எல்லமாவெற்றுக்கும்

சமலமாக அந்த அரண்மமனமய அவெளுக்கு மிக மிகப் பிடித்திருந்தது.

உண்மமயில்  உமமார்  தன  பமழய  கமாதலியின  நிமனவின  ஏக்கப்  பிரமமயிசலசய

அனசபமாடு வெமாங்கியிருப்பமத அவெள எப்படி அறிவெமாள?

அயீஷமாவுக்கு அந்த அரண்மமன மிகவும் பிடித்துவிட்டது.  உமமாமரயும் அவெளுக்குப்

பிடித்து விட்டதமால், அந்த அரண்மமனயும் அவெளுக்குப் பிடித்துவிட்டது.

அந்த  அரண்மமனப்  புறத்தில்  இருந்த  சதமாட்டத்தில்,  குளிர்ந்த  நிழல்  மரங்களின

ஊசட  வெமளந்து  வெமளந்து  ஓர்  ஒமட  வசேனறு  வகமாண்டிருந்தது.  அந்த  ஓமட,  சேற்றுத்

தூரத்தில்  இருந்த  சிறு  குட்மடயில்  சபமாய்  விழுந்தது.  எங்கும்  வவெளமள  சரமாஜமாக்

வகமாடிகள  எழும்பிப்  படர்ந்திருந்தன.  சுவெர்களின  சமல்  கூட  அமவெ  சுற்றிப்

படர்ந்திருந்தன.

சதமாட்டத்தின ஒரு மூமலயிசல, வெனசதவெமதயின வெஸைந்த விஹமாரம் சபமால் ஒரு சிறு

கட்டிடம் இருந்தது.  ஆயீஷமா அங்சக வசேனறு,  பட்டு வமத்மத மதத்த நமாற்கமாலிகளிசல

உட்கமார்ந்தும்,  உல்லமாசேமமாக  ரமாணிசபமால  சேமாய்ந்து  வகமாண்டும்,  மனசுக்குப்  பிடித்த

இனிப்புப்  பலகமாரங்கமளத்  தினறுவகமாண்டும்,  சவெடிக்மகயமாக  நீருற்றின  நீர்ச்
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சிதறல்கமளக்  கவெனித்துக்  வகமாண்டும்,  ஆமசேப்  வபருமூச்சசேமாடு  தன  நகங்களுக்கு

மருசதமானறிச்சேமாயம்  பூசிக்வகமாண்டும்  தனனுமடய  வபமாழுமதக்  கழித்து  வெந்தமாள.  தமான

எனவறனறும்  கமாசேர்  குச்சிக்  அரண்மமனயிசலசய  இனபமமாக  இருக்கலமாம்  எனறுதமான

ஆயீஷமா எண்ணிக் வகமாளவெமாள.

“இந்த  அரண்மமன  அவெருக்குச்  வசேமாந்தமமான  எத்தமனசயமா  அரண்மமனகளில்

ஒனறு.  நம்  தமலவெருக்கு,  நிசேமாப்பூரிசலயும், வமரில்  நகரத்திசலயும்,  சுல்தமானின

அரண்மமனக்கு அருகிசலயும் அரண்மமனகள இருக்கினறன.  இமவெ தவிர,  விஞ்ஞமான

ஆரமாய்ச்சிக்கமாக விண் மீன வீடு எனற ஆரமாய்ச்சி வீடு ஒனறும் இருக்கிறது. அங்சக,  தமாடி

நமரத்த  வபரிய  வபரிய  படிப்பமாளிகளிவலல்லமாம்  தன  தமலவெருக்குக்  கீசழ  சவெமல

வசேய்கிறமார்கள.  இவெருமடய  சமற்பமார்மவெயில்  அவெர்கள  வபரிய  வபரிய  புத்தகங்கமள

உண்டமாக்குகிறமார்கள” எனறு கவலய்க்கமா அபூர்வெமமாகச் வசேமானனமாள.

“ஆ! எனன, புத்தகங்களமா!”

“ஆம்! புத்தகம் எனறமால் நம் தமலவெருக்குப் சபரீச்சேம் பழம் மமாதிரி மிகச் சேமாதமாரணம்!

அவ்வெளவு  இஷ்டம்.  சுல்தமானுக்கமாக  அவெர்  வசேய்த  புத்தகங்களிசல  ஒனறு  அமடயமாள

முமறக் கணிதம்.”

“அப்படி வயனறமால்...?

“அமடயமாளமுமறக் கணிதம் எனறமால் அது ஒரு மமாயக் கணக்கு.  சமலும்,  இதுவெமர

நடந்த  விஷயங்களும்,  இனிசமல்  நடக்கப்சபமாகிற  விஷயங்களும்,  ஆண்டவென

மனத்திசல  இருக்கிற  அத்தமன  விஷயங்களும்  அறிந்துவசேமால்லக்கூடிய  அறிவு  நம்

தமலவெருக்கு  இருக்கிறது.  முதிர்ந்த  அனுபவெமும்  வெயதும்  உமடய  உலக

அமமப்பமாளரமான  முதல்  அமமச்சேருக்கிருக்கக்கூடிய  அத்தமன  அதிகமாரங்களும்  நம்

தமலவெருக்கும்  உண்டு!  நம்  சுல்தமான  அவெர்களுக்குப்  பமட  வீரர்கள  எனறமால்

மிகப்பிரியம்.  அதற்கும்  சமலமாக  அவெர்  விரும்புவெது  சவெட்மடயமாடுவெது.  ஆனமால்,  நம்

தமலவெரிடம்  மிகமிக  அதிகமமான  பிரியம்  மவெத்திருக்கிறமார்.  ரமாஜமாங்க  விருந்துகளிசல,

பமடத்  தமலவெர்களுக்கும்,  சமலமான  இடத்தில்  இவெருக்கு  இடங்வகமாடுத்துச்  சிறப்புச்

வசேய்கிறமார்கள.

சபமார் பமடவயடுப்பு, சவெட்மட இவெற்றிசல ஈடுபடும் மனிதர்கள மிகுந்த சதகபலம்

வெமாய்ந்தவெர்களமாயிருப்பமார்கள.  அவெர்கள  வபண்கமளத்  தங்கள  வபமாழுது

சபமாக்குக்கமாகவும், பிளமள வபறுவெதற்கமாகவுசம பயனபடுத்திக்வகமாளவெமார்கள. அதிகமாரம்

எவ்வெளவு  வபரிசதமா,  அவ்வெளவு  அழகமான  மமனவிகளும்  அதிகமமான  மமனவிகளும்

அந்த மனிதனிடம் நிமறந்திருப்பமார்கள!
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இப்படியமாக  ஆயிஷமா  எண்ணிக்  வகமாண்டிருக்கும்  வபமாழுது  சுவலய்க்கமா  சமலும்

அரசேமாங்க  விருந்துகமளப்பற்றிக்  கூறத்  வதமாடங்கினமாள.  ஆயிஷமா,  தன  அடுப்படி

விவெகமாரங்களில்  தமலயிடுவெமத  விரும்பமாத  அவெள,  வெந்தது  முதல்  அடுப்படியில்

தமலயிட  நிமனக்கவில்மல  எனறு  அறிந்து  வகமாண்டபடியமால்,  இப்வபமாழுது  மிக

தமாரமாளமமாகப்  சபசேத்வதமாடங்கினமாள.  “இசதமா  பமார்,  சினன  எறும்பின  புற்றிசல  ஒரு

நீர்த்துளி விழுந்தமாலும்,  அது வவெளளப் வபருக்கமாகத் சதமாற்றமளிக்கும்.  ஆனமால்,  அங்சக

அரண்மமனயிசல விருந்து நடக்கும் வபமாழுது இரமாட்சேதர்களுக்கமாகப் சபமாவெதுசபமால மது

குடங்குடமமாகப்  சபமாகும்  வெறுத்த  புறமாக்கறியும்,  மமானகறியும்,  சசேமாறும்,  கூழும்,

பழவெமககளும் அதுவும் இதுவும் எத்தமன எத்தமனசயமா? அரண்மமன விருந்வதனறமால்

வசேமால்லவெமா  முடியும்?  எவ்வெளவு  சபமானமாலும்,  அங்சக  சிறுதுளிசபமாலத்தமான!  நனறமாக

விருந்து சேமாப்பிட்டுவிட்டு, இரவிசல சபசேத் வதமாடங்குகிறவெர்கள விடிந்து நட்சேத்திரங்கள

மமறகிற வெமரயிசல சபசிக் வகமாண்சட யிருப்பமார்கள!”

“ஆமமாம்!  வபண்கமள  விருந்துக்கு  அமழக்கமமாட்டமார்கசள?  வபண்கள

இல்லமாவிட்டமால் எனனதமான அப்படி விடிய விடியப் சபசுவெமார்கள?”

“அவதனன  அப்படிக்  சகட்கிறமாய்?  சபசுவெதற்கமா  அவெர்களுக்கு  விஷயமில்மல?

எனவனனனசவெமா வகமாளமககள, சகமாளங்கள, கீளங்கள எனறு சபசுவெமார்கள. அவதல்லமாம்

மிகச் சேக்தியுளள வசேமாற்கள. என மூமளக்கு எட்டமாத விஷயம்!”

சுவலய்க்கமா  வசேமால்லும்  இந்த  அதிசேயமமான  விஷயங்கவளல்லமாம்  தனக்குப்

புரியவில்மல எனகிறசபமாது, அரசேமாங்க விஷயங்கள மூமளமயக் குழப்பத்தமான வசேய்யும்

எனறு அயீஷமா நிமனத்தமாள!

வபமாதுவெமாகத்  தன  இனத்துக்கும்;  இந்தப்  பமாரசீகர்களுக்கும்  மிகுந்த  சவெற்றுமம

இருக்கிறவதனபமதத் வதரிந்துவகமாண்டமாள.  பமாரசீகர்கள எல்சலமாருசம அமரக் குருடமாக

இருக்கும்  அரண்மமன  வெமாசேல்  கமாவெல்கமாரன  முதல்  -  அடிக்கடி  வவெளமளக்

கழுமதயினசமல்  ஏறிவெரும்  கூனல்  முதுகன  வெமர  -  அமனவெரும்  தமாங்கள  சவெமல

வசேய்வெமதக்  கமாட்டிலும்  அதிகமமாகத் தூங்குகிறமார்கள  -  தூங்குவெமதக்  கமாட்டிலும்

அதிகமமாகப் சபசுகிறமார்கள  -  அந்த வெமகயிசல இந்த சுவலய்க்கமாவும் சசேர்ந்தவெளதமான  -

இவெர்கமளவயல்லமாம்  சேவுக்கடி  வகமாடுத்து  சவெமல  வெமாங்குவெதற்கு  ஒரு  கண்கமாணி

இருந்தமால் சதவெமல எனறு அயீஷமா எண்ணினமாள.

அந்தத் சதமாட்டத்தில் சவெமலவசேய்வெதற்குத் சதமாட்டக்கமாரர்கள மட்டும் இருபதுசபர்

இருந்தமார்கள!  இருந்தும்  அவெர்கள  வபரும்பமாலும்  கூட்டமமாக  உட்கமார்ந்து  சதமாட்ட

சவெமலகமளப்  பற்றியும்  தங்கமளப்பற்றியும்  சபசிக்  வகமாண்டிருப்பமார்கசள  தவிர,
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சவெமல  பமார்ப்பது  இல்மல.  அமதச்  வசேய்ய  சவெண்டும்,  இமதச்  வசேய்ய  சவெண்டும்

எனபமார்கள.  ஒருவென  அந்த  இடத்மதக்  வகமாத்திப்சபமாடு  எனபமான,  மற்வறமாருவென  அது

என சவெமலயல்ல. அகமதுவின சவெமல எனபமான. அகமது எங்சக எனறமால், உடம்புக்கு

முடியவில்மல, சவெமலக்கு வெரவில்மல எனபமான. வகமாத்திப் சபமாடமாவிட்டமால், தமலவெர்

சகமாபப்படுவெமாசர  எனறமால்,  நமாசன  வகமாத்துகிசறன,  இனறு  எனமனத்  வதமாந்தரவு

வசேய்யமாசத  நமாமளக்குச்  வசேய்து  விடுகிசறன  எனபமான.  ஆனமால்,  நமாமள  அவென  வெந்து

சவெவறமாருவெமன ஏவுவெமான.

இப்படியமாகப்  சபசிப்  சபசிக்  கழித்துவிட்டுக்  கமடசியமாகச்  சிறிது  சநரம்  ஏதமாவெது

சவெமலவசேய்வெமார்கள.  உடசன கமளப்பு வெந்து விடும்.  ஒமடக்கமரயில் உளள குளிர்ந்த

மரநிழலில்  துண்மட  விரித்துப்  சபமாட்டுத்  தமலக்குக்  மகமய  மவெத்துக்வகமாண்டு

தூங்குவெமார்கள.  இவெற்மறவயல்லமாம் இந்தச் சிறுத்மதக் குட்டி உப்பரிமக சமசலயிருந்து

பமார்த்துக்வகமாண்சடயிருப்பமாள.  அயீஷமாமவெ  அடிமமச்  சேந்மதயிலிருந்து,

அரண்மமனக்குக்  கூட்டி  வெந்த  சவெமலக்கமாரன  அவெளுக்குச்  சிறுத்மதக்குட்டி  எனறு

வபயர்  மவெத்தமான!  ஆகசவெ  சவெமலக்கமாரர்கள  அவெமளக்  குறிப்பிடும்சபமாது

சிறுத்மதக்குட்டி எனசற கூறுவெமார்கள.

கவெனிக்கமாமல் கிடந்தமாலும் சதமாட்டத்திசல சரமாஜமாச்வசேடி நனறமாக அடர்ந்து படர்ந்து

கிடந்தது.  அந்தப்  படுமகயின  நிழலிசல  படுத்து  அமறகுமறயமாகத்  தூங்குவெதிசல

அவெளுக்கு ஓர்  ஆனந்தம்.  உமமார்  இல்லமாத  வபமாழுது  ஆயீஷமாவுக்கு  இதுசவெ  வபமாழுது

சபமாக்கு:

ஒருநமாள,  உமமாரின  குதிமர  தூரத்தில்  வெரும்  வபமாழுசத,  கமாவெல்கமாரன  தனனுமடய

உத்திசயமாக உமடமயயணிந்துவகமாண்டு, தன சவெமலயில் அதிக அக்கமறயுடன நிமிர்ந்து

நிற்பமதயும்,  சதமாட்டக்கமாரர்கள  அமனவெரும்  ஏசதமா  சவெமலயில்  ஈடுபட்டு

இருப்பதுசபமால் பமாசேமாங்கு வசேய்வெமதயும், சநமாய்வெமாய்ப் பட்டிருந்ததமாகச் வசேமால்லப்பட்ட

அகமது  எனபவென  கூட,  சவெமலவசேய்து  வகமாண்டிருப்பமதயும்,  உப்பரிமகசமல்

இருந்தபடிசய அயீஷமா கவெனித்தமாள.

கவலய்க்கமாவும், அடுக்கமள அமறக்குளசள, குழப்பத்துடன ஒடியமாடி சவெமலகமளக்

கவெனித்தமாள.  உமமார்  இல்லமாதவபமாழுது  சசேமாம்பிக்  கிடக்கும்  அந்த  சவெமலக்கமாரர்களின

கூட்டம்,  அவென  இருக்கும்வபமாழுது,  இயந்திரங்களசபமால்  ஆடுவெமதயும்  ஓடுவெமதயும்

எண்ணி  உலகின  வவெளிப்பகட்டமான  தனமமமயப்  பற்றி  சிந்தமனவசேய்து

வகமாண்டிருந்தமாள அயீஷமா உமமார் வெந்த பிறகு அயீஷமாவினமால் சதமாட்டத்திற்குளசள சபமாக

முடியவில்மல. தன அமறயிசலயும், உப்பரிமகயிலும்தமான அவெளமால் நடமமாட முடிந்தது.
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அப்படி  உப்பரிமகக்குப்  சபமாகும்  வபமாழுதும்,  தன  முக்கமாட்டுத்  துணிமய  முழுக்க

முழுக்க இழுத்து முகத்மத முடிக்வகமாளள சவெண்டியதமாயிருந்தது.

ஏவனனில்,  உமமார்  தனியமாக  வெரவில்மல.  அவெனுடன  ஆறு  ஏழு  விருந்தமாளிகளும்

வெந்திருந்தமார்கள.  சிலர் விமட வபற்றுக் வகமாண்டு சபமானதும் புதிய சில விருந்தமாளிகள

வெந்தமார்கள.  இப்படியமாகப்  பல  வெமாரங்களுக்கு  வெரும்  விருந்தமாளிகமள  உபசேரிக்கவும்

சபசிக்வகமாண்டிருக்கவுசம  சேரியமாக  இருந்தது  உமமாருக்கு  நமாட்கள  பலப்பல  கடந்து

வசேனறு  வகமாண்டிருந்தன.  உமமார்  தனமனப்பற்றிசய  அடிசயமாடு  மறந்து

சபமாய்விட்டமாசனமா  எனறு  கூட  அயீஷமா  ஐயப்பட்டமாள.  தனனுமடய  அந்தப்  புரத்திற்கு

அப்பமால் புதுப்புது மனிதர்களுடன அவென இருக்கும்வபமாழுது அவெள அவெனுடன வெந்து

சபசுவெது  எனபது  இயலமாத  கமாரியம்!  இஸ்லமாமிய  பண்பமாட்டினபடி  அந்தப்புரத்தில்

இருக்க  சவெண்டிய  வபண்கள  சவெற்று  ஆடவெர்  மத்தியில்  வெரக்கூடமாது.

அப்படிசய அவெசியம்  வெரசவெண்டியதமாயிருந்தமாலும்  வசேமாந்தக்கமாரியமாகசவெமா  உரிமமயும்

திருமண  உறவும்  உளள  வபண்ணமாகசவெமா  இருந்தமால்  தவெறில்மல.  அயீஷமா  பமாவெம்,

விமலக்கு வெமாங்கப்பட்ட அடிமமதமாசன!

கவலய்க்கமா  மூலம்  வசேய்தியனுப்பித்  தனமனப்பற்றித்  வதரிவித்துக்  வகமாளளவும்

மதரியம் உண்டமாகவில்மல.  அவெர் குதிமரயினமீது வெரும் வபமாழுது உப்பரிமக சமசல

நினறு  வகமாண்டிருந்த  தனமனப்  பமார்த்திருக்கத்தமான  சவெண்டும்.  அப்படிப்

பமார்த்திருந்தமாலும்  இவ்வெளவு  நமாட்கள  தனமனப்பற்றி  ஏன  ஒனறும்  விசேமாரித்ததமாகத்

வதரியவில்மல.  ஒருசவெமள,  ஏன  வெமாங்கிசனமாம்  எனறு  இவெமள  எண்ணிவிட்டமாசரமா?

மறுபடியும்  திருப்பி  யமாரிடமமாவெது  விற்றுவிட  முடிவுவசேய்து  விட்டமாசரமா?  இப்படி

நிமனத்துப் பமார்க்கிறவபமாழுது ஆயீஷமாவின வநஞ்வசேல்லமாம் குமுறியது!  தன தமலவிதி

எப்படிவயப்படி  மமாறுசமமா?  யமாரமாரிடம்  எல்லமாம்  மமாறிமமாறி  அடிமமயமாகச்வசேல்ல

சநரிடுசமமா எனறு எண்ணுவெமாள. அப்வபமாழுது, ஏன பிறந்சதன எனறு கூட நிமனப்பமாள.

கூண்டுக் கிளிசபமானற அந்தப்வபண்ணழகி, குளிக்கும்வபமாழுதும் கூந்தலுக்கு எண்வணய்

சதய்த்துக்  வகமாளளும்  சபமாதும்,  நகத்துக்கு  சேமாயம்  பூசும்  வபமாழுதும்,  தனக்குளசள

ஆயிரமமாயிரம் எண்ணிப் புழுங்குவெமாள.

உமமாமரப்  பமார்க்கும்வபமாழுது  அவெளுக்கு  ஏசனமா  ஒரு  வித  பயம்  உண்டமாகியது.

அவெனுமடய  உயர்ந்த  நிமலயும்,  அதிகமாரத்தின  வபருமமயும்,  அலட்சியப்  சபமாக்கும்

இவதல்லமாம்  சசேர்ந்து  அவெமளப்  பயமுறுத்தியசதமா  எனனசவெமா?  எனனதமான  நடுக்கம்

ஏற்பட்டமாலும்,  மீண்டும்  விற்கப்படுவெமத  அவெள  விரும்பவில்மல.  தமான

முக்கமாடில்லமாமல்  இருக்கும்வபமாழுது,  உமமார்  மட்டும்  அவெளுக்கு  சநருக்கு  சநர்  எதிசர

வெரக்கூடிய  நிமலமம  ஏற்பட்டமால்.  ஒரு  நிமிடசநரம்  கிமடத்தமாலும்  சபமாதும்,  அவென
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தனமனக்  கழித்துக்கட்ட  நிமனக்க  முடியமாதபடி  வசேய்துவிட  முடியும்  எனறு  மனத்மத

சதற்றிக்வகமாளவெமாள. தனனுமடய அழகிசல அவ்வெளவு நம்பிக்மக அவெளுக்கு இருந்தது.

சதமாட்டத்தில் உட்கமார்ந்து, விருந்தமாளிகளும் மற்றவெர்களும் சபசிக்வகமாளளுவெமதயும்

இரவு விளக்சகற்றிய பிறகு கூடத்திசல உட்கமார்ந்து விருந்துண்ணும் வபமாழுது சபசுகிற

எல்லமா  விஷயங்கமளயும்,  கமாதுகமளக்  கூர்மமயமாக்கிக்  வகமாண்டு  அயீஷமா  சகட்டமாள.

தனனுமடய  அந்தப்புரச்  சிமறக்குளளிருந்தபடிசய,  சிறுத்மதப்  புலியின  கமாதுகமளப்

பமானற கூர்மமயமான தன கமாதுகளில் படும் விஷயங்கமளவயல்லமாம் மறவெமாமல் நிமனவு

மவெத்துக்வகமாளவெமாள.  நடு நடுசவெ வெந்திருக்கிற ஆட்களின சதமாற்றத்மதயும் கவெனித்துக்

வகமாண்டு, அவெர்களுமடய இயல்புகமளப்பற்றி ஆரமாய்வெமாள.

உமமாரிடம்  வெந்தவெர்களிசல,  தமலநமரத்த  அர்மீனிய,  வியமாபமாரி  ஒருவென.  அவென

வபயர் அக்சரசனமாஸ்.  அவெமன,  அயீஷமா நல்லவெவனனறு மதித்தமாள.  அவென உமமாரிடம்

தனித்திருந்து  சபசும்சபமாவதல்லமாம்,  சுரங்கங்களிலிருந்து  கிமடக்கும்  நீலக்கற்கமளப்

பற்றியும், மவெரம் மவெடுரியம் ஆகியவெற்மறப்பற்றியும், ஒட்டகச் சேமாரிகளிசல ஏற்றிவெரும்

யமாமனத்  தந்தங்கமளப்  பற்றியும்,  ஆயிரக்கணக்கமான  வபமான  இலமாபம்  கிமடக்கும்

நூறமாயிரம்  வியமாபமாரங்கமளப்  பற்றியும்  கூறுவெமான.  உமமாரின  வியமாபமார  நண்பன

அக்சரமாசனமாஸ்  எனறும்,  விற்பமனவசேய்ய  சவெண்டிய  வபருஞ்வசேமாத்துக்கள  பல

உமமாரிடம் இருக்கினறன எனறும் அவெர்கள சபச்சிலிருந்து அயீஷமா வதரிந்துவகமாண்டமாள.

அவெளுக்கமாக அவென வகமாடுத்த விமல,  பிச்மசேக்கமாரனுக்குக் வகமாடுத்த வசேப்புக் கமாசுக்குச்

சேமம் எனறும், அவென வசேல்வெநிமல அவ்வெளவு உயர்ந்தது எனறும் அறிந்து வகமாண்டமாள.

உமமாருமடய  நண்பர்களிசல  இனவனமாருவென  ஒரு  கவிஞன.  இஸ்லி  எனற  அவென

சநருக்கு  சநர்  ஒருவெமரப்  புகழ்ந்து  சபசுவெதிசல  நிபுணன.  அவென  உமமாமர

எல்மலயில்லமாமல் புகழ்வெமான. அரசேரின வெமான நூல் ஆரமாய்ச்சியமாளர்,  கணிதம், விண்மீன

ஆரமாய்ச்சி,  இமசேக்கமல  ஆகிய  முத்துமறயிலும்  ற்றக்  கற்றவெர்  எனறும்

பளளிக்கூடங்களிசல  பயிலும்  இஸ்லமாமியக்  குழந்மதகவளல்லமாம்  உமமாரின

புத்தகங்கமளப் படித்துக் வகமாண்டிருக்கினறனவவெனறும் கூறுவெமான. அவெனுமடய வெமாய்ப்

சபச்வசேல்லமாம் உளளத்திலிருந்து வெரமாதமவெ எனசற அயீஷமா எண்ணினமாள.

ஒருமுமற மூஇஸ்ளலி, தமாசன எழுதிய வசேய்யுள ஒனமறப் பமாடிக் வகமாண்டிருந்தமான!

   அழசகமாவியம் நீ என

   அருகிசல வெந்தமாசல
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   அமறயில் இனபம் சசேருசத - இந்த

   அமறயும் வசேமார்க்கம் ஆகுசத - நல்ல

   அழகுக் கமாஷ்மீர் சபமாலசவெ!

   எழில்மதி முகத்தின

   எதிரில் வெரமாமல் -

   இருக்கும் கரிய கூந்தசல - அது

   எனன பமாவெம் வசேய்தசத - அது

   ஏசனமா வவெட்கம் வகமாண்டசத!

   பமாவிகள எல்லமாம்

   பமாழ்நர கமடதல்

   பமாரில் இயற்மகயல்லசவெமா? - இனபப்

   பமால்மதி முகத்தின பக்கசம . அந்தப்

   பமாவெக் கூந்தல் இருப்பசதன?

   அழசகமாவியம் நீ என...

இந்தப் பமாட்டு அழகமாக இருப்பதமாகசவெ ஆயீஷமா கருதினமாள. மூஇஸ்ளலி ஆவெலுடன

உமமாரிடம்  தன  பமாடமலப்  பற்றிக்  கருத்மதக்  சகட்டவபமாழுது,  கமாசேர்  குச்சிக்

அரண்மமனயின  தமலவெனமான  அவென  “சுல்தமானின  ஆஸ்தமான  கவியமாக  இருக்க  நீ

தகுதியுளளவெனதமான எனபமத இப்பமாட்டு எடுத்துக் கூறுகிறது” எனறு பதில் கூறினமாள.

கவிஞன மூஇஸ்ளலி அனறு இரவு அதிகம் குடித்து விட்டு, அருகில் இருந்த சவெதமாந்தி

ஒருவெனிடம் கரிய கூந்தல் எனபதற்குப் பதில் சுருண்ட கூந்தல் எனறு சபமாட்டிருக்கலமாமமா

எனறு  தன  கவிமயப்  பற்றிய  ஆரமாய்ச்சியில்  இறங்கினமான.  அந்த  சவெதமாந்தி  இருப்பது

இல்லமாதது  உலக  அனபு  எனறு  எனவனனனசவெமா  புதிய  புதிய  வசேமாற்கமளவயல்லமாம்

பயனபடுத்திப்  சபசிக்வகமாண்டிருந்தபடியமால்  அவென  சபச்சு  விளங்கவில்மல.

குடித்திருந்த  கவிஞன  மூஇஸ்ளலி,  ஏசதமா  சவெடிக்மகயமாகப்  சபசுவெதமாக  எண்ணிக்

வகமாண்டு ஆபமாசேமமான கமதகமள  வயல்லமாம் கூறினமான.  ஆயீஷமாவுக்கு  இது  சுத்தமமாகப்

பிடிக்கவில்மல.  உமமார்  பக்கம்  திரும்பிக்  கவெனித்தமாள.  அவென  இந்த

சவெடிக்மககளுக்கமாகச்  சிரிக்கவும்  இல்மல;  அமத  விரும்பிக்  சகட்டதமாகவும்
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வதரியவில்மல.  வவெறுத்ததமாகவும்  வதரியவில்மல.  மூஇஸ்ளலிமய  அவெள  மனதமார

வவெறுத்துச் சேபித்தமாள.

அங்கு அடிக்கடி வெரும் மற்வறமாருவென இந்து மதத்மதச் சசேர்ந்தவென. அவென வெருவெதும்

வதரியமாது  சபமாவெதும்  வதரியமாது.  நிழமலப்  சபமானற  அமமதியமான  சபமாக்குமடயவென.

உமமாருக்கு  உயிர்  சபமானற  நட்புமடயவென  அந்த  இந்தியன  எனறு  ஆயீஷமா  அறிந்து

வகமாண்டமாள.  அஞ்சேமாத  பமார்மவெயுமடய  அந்த  இமளஞன,  தன  சதமாளிசல  ஒட்டக

மயிர்க்கம்பளித்  துண்டு  ஒனமறப்  சபமாட்டுக்  வகமாண்டு,  எப்வபமாழுதும்  கமால்நமடயமாக

அரண்மமனக்கு  வெருவெமான.  அவெமன  அங்குளளவெர்கள  சவெதமாந்தி  கமாசேமாலி  எனறு

கூறுவெமார்கள.  கமாசேமாலி  எனற  வபயருமடய  அவென  ஒருநமாள  அருகில்  இருந்தவெனிடம்,

உமமாருக்கு  இருந்த  அந்தரங்க  ஞமானமமானது,  அவெனுமடய  பழம்பிறப்பின  கமாரணமமாகத்

வதமாடர்ந்து  வெந்தவதனறும்.  தனமன  அறியமாமசல  உமமார்  அந்த  ஞமானத்மதப்

வபற்றிருக்கிறமாவனனறும்  கூறினமான.  கமாசேமாலியும்  உமமாரும்  சபசும்சபமாது,  இருவெரும்

சதமாட்டத்தில் உலவிக்வகமாண்சட சபசுவெமார்கள.

ஆமகயமால்,  அவெர்கள சபச்சு முழுவெதும் ஆயீஷமாவுக்குக் சகட்கமாது!  அமரகுமறயமாக

ஒரு  நமாள  அவெர்கள  சபச்சு  கமாதில்  விழுந்தது  இதுதமான.  உமமார்  வசேமார்க்கத்மத  நமாம்

அப்படிசய  பமார்க்க முடிந்தமால்  புதியசதமார்  உலகத்மத  அங்சக  கமாணலமாம்.  இல்மலயமா?

நமது  பமழய  உலகத்மத  உதறித்  தளளிவிட்டு,  இதயம்  விரும்பும்  அந்தப்  புதிய

உலகத்மதக் கமாணலமாம்.

கமாசேமாலி:-  ஆண்டவெனுமடய  பக்தியில்  நமாம்  முழுக்க  முழுக்க  ஈடுபடு  முனசப

வசேமார்க்கத்மத  மமறத்துக்  வகமாண்டிருக்கும்  மமாயத்திமர  விலகமாது!  நமாம்  வசேமார்க்கத்மதக்

கமாணசவெண்டுமமானமால், பக்தியில் மூழ்க சவெண்டும்.

இப்படி அவென கூறிக் வகமாண்டிருக்கும்சபமாசத உமமார் ஒரு மதுக்குவெமளமய எடுத்துக்

குடிப்பதற்கமாக வெமாய் அருகிசல வகமாண்டு சபமானமான.

“ஆண்டவெனமால்  பழிக்கப்பட்ட  இந்தக்  கமாரியத்மதச்  வசேய்யமாதீர்கள”  எனறு  அந்த

இந்து தடுத்தமான.

உமமார் அந்த ஒரு குவெமள மதுமவெயும் குடித்து விட்டுத்தமான கீசழ மவெத்தமான. உமமார்

சிரித்துக்வகமாண்சட,  “நண்பமா,  மதுமவெப்  பழிக்கமாசத!  அது  ஒனறுதமான  எனக்கு  உயிர்;

அதுசவெ எனக்கு நலங்வகமாடுப்பது” எனறமான உத்சவெகத்சதமாடு.

ஏற்வகனசவெ,  உமமார்,  இந்தக்  கமாசேமாலி  எனற  இந்துவுடன  இப்படி  உயிரமாய்ப்

பழகுகிறமாசன.  நம்மமக் கவெனிக்கமாமல் எனறு அயீஷமா அந்த இந்தியன மீது வபமாறமாமம
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வகமாண்டிருந்தமாள.  இப்சபமாது  உமமார்,  “மதுசவெ  என  உயிர்”  எனகிறமான.  இனி  அடுத்து

எனன வெருசமமா? தனக்குப் சபமாட்டியமாக எனறு வியப்பமடந்தமாள.

கமாசேமாலி  அமதப்  வபமாருட்படுத்தமாமல்,  வதமாடர்ந்து  மதங்கமளப்  பற்றிப்  சபசேத்

வதமாடங்கினமான.  ஏரமாளமமானமவெ  அவெற்றில்  இருந்தமாலும்,  கடவுள  ஒருவெசர!

உலகமனத்மதயும்  உண்டமாக்கிக்  கமாத்து  அழித்து  நடத்தி  வெரும்  இமறவென  ஒருவெசன,

எனற கருத்மத வெலியுறுத்திசய கமாசேமாலி சபசினமான.

“இஸ்லமாத்மதசய  எடுத்துக்வகமாளளுங்கள.  எத்தமன  விதமமான  பிரிவுகள.  மத

நம்பிக்மகயுமடய  மவெதிகமுஸ்லிம்கள  ஒரு  புறம்  மவெதிகத்மத  எதிர்த்துப்

சபமாரமாடுகினற  அலி  எனறு  வசேமால்லப்  படுகினற  சவெதமாந்திகள  ஒரு  புறம்;  அல்

எனபவெருமடய  மதவெமாதத்மதப்  பினபற்றுகினற  அலியமாக்கள  ஒரு  புறம்;

இவெர்கவளல்லமாம்  சபமாக  ஏழமாவெது  மமாதி  எனற  ஒரு  சதவெதூதர்  வெருவெமார்  எனறு

எதிர்பமார்க்கினறவெர்கள  சவெறு  இருக்கிறமார்கள.  எல்சலமாருக்கும்  கடவுள  நம்பிக்மக

இருக்கிறது.  ஆனமால்,  சவெறு  சவெறு  பமாமதயிசல  வசேல்லுகிறமார்கள.  இந்துக்களிசல  ஒரு

கமதயுண்டு. ஓரிடத்திசல இருட்டமறயிசல யமாமனமயக் கட்டி மவெத்திருந்தமார்கள. அந்த

ஊர்  மக்கவளல்லமாம்  இருட்டமறயில்  கட்டி  மவெக்கப்  பட்டிருந்த  அந்த  யமாமனமயப்

பமார்க்க  வெந்தமார்கள.  அமதத்  தடவித்  தடவித்தமான  பமார்க்க  முடிந்தது.  துதிக்மகமயத்

வதமாட்டுப்  பமார்த்து  விட்டு  ஒருவென,  இது  தண்ணிர்க்  குழமாய்  எனறமான.  இனவனமாருவென

கமாது ஒனமறத் தடவிப் பமார்த்துவிட்டு யமாமன எனறமால் விசிறிதமான எனறமான. மூனறமாவெது

ஆள  கமாமலத்  தடவி  விட்டுத் துணுக்குத்தமான  யமாமனவயனறு  வபயர்  எனறு  கூறினமான.

யமாரமாவெது  ஒருவென  ஒரு  விளக்மகக்  வகமாண்டு  வெந்திருந்தமால்  உண்மமயமான  யமாமனமய

எல்சலமாரும்  நனறமாகப்  பமார்த்துத்  வதரிந்து  வகமாண்டிருக்கலமாம்”  எனறு  கமாசேமாலி  கூறிக்

வகமாண்டிருந்தமான.

“இந்த  உலகத்மதச்  சூழ்ந்துளள  அறியமாமம  இருமளப்  சபமாக்கி  ஞமான  ஒளி  பரவெச்

வசேய்யும் விளக்க எங்சகயிருக்கிறது?” எனறு உமமார் சகட்டமான.

“சவெதமாந்திகள  மகயில்தமான  இருக்கிறது.  இருளின  பின  கிடப்பது  எனன  எனபமத

அவெர்களமால்தமான கமாண முடியும்!”

“அந்த  சவெதமாந்திகள  யமார்?  அவெர்கள  எங்சக  இருக்கிறமார்கள?  நமான  அவெர்கமளத்

சதடிப்  பமார்த்து  விட்சடன.  அவெர்கள  உலகத்தின  இருமளப்  சபமாக்குவெதற்குத்  தங்கள

படுக்மகமய  விட்டு  வவெளியில்  எழுந்து  வெருவெதமாகசவெ  வதரியவில்மல.  அப்படிசய

வவெளியில்  வெந்தமாலும்  ஒரு  பமழய  கமதமயச்  வசேமால்லிவிட்டு  மறுபடியும்  தூங்கப்
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சபமாய்விடுகிறமார்கள.  “அவெர்களமால்  உலகுக்கு  எனன  பயன”  எனறு  உமமார்  வதமாடர்ந்து

சகளவி சகட்டமான. கமாசேமாலி பதில் வசேமால்ல முடியமாமல் திணறிக் வகமாண்டிருந்தமான!
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30. மமாய இரவில் மயக்கும் சமமாகினி!

ஒரு  விஷயத்தில்  ஆயீஷமா  கமாசேமாலிக்கு  நனறி  பமாரமாட்டக்  கடமமப்  பட்டிருந்தமாள.

ஏவனனில்,  அவென  இருந்தவெமர  தமான,  மற்றவெர்களும்  அங்கு  இருக்க  முடிந்தது.  அந்த

இந்து  சவெதமாந்தியின  சபச்சுக்களிசல  ஆழ்ந்த  கவெனிப்புச்  வசேலுத்திய  உமமார்,

மற்றவெர்கமளப்  பற்றி  இலட்சியம்  வசேய்யவில்மல.  ஆனமால்,  அவென  விமடவபற்றுக்

வகமாண்டு வசேனற பிறகு,  மற்ற கூட்டமாளிகளின சபச்சு அவெனுக்கு அலுப்புத் தட்டும்படி

வசேய்தது.  ஒரு  நமாள  மமாமல,  ஏசதமா  சவெண்டமாத  விஷயத்மதப்  பற்றிப்  பிரமமாதமமாக

விவெமாதித்துக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  உமமாருக்குத்  தமலவெலி  தமாங்க  முடியவில்மல.

ஜபமாரக்கினுமடய  வவெளமளக்  கழுமதமய  நடுக்  கூடத்துக்குளசள  ஓட்டிக்  வகமாண்டு

வெந்து,  தன  நண்பர்கள  மத்தியிசல  நிற்க  மவெத்தமான.  அவெர்கவளல்லமாம்  அவெனுமடய

மபத்தியக்கமாரச் வசேயமலப் பமார்த்து வியந்து சபச்மசே நிறுத்திவிட்டு அவென மீது கவெனம்

வசேலுத்தினமார்கள.  “அனபர்கசள!  இந்தக்  கழுமத  உங்களுக்கு  எச்சேரிக்மகயமாக

விளங்குகிறது.  ஏவனனறமால்,  முந்திய  பிறப்பிசல,  ஒரு  பல்கமலக்  கழகத்துப்

சபரமாசிரியரமாக இருந்து,  உங்கமளப் சபமால பல விஷயங்கமள விவெமாதித்ததன பயனமாக

இது  இந்தப்  பிறப்பிசல  கழுமதயமாகப்  பிறந்து  விட்டது.”  எனறு  கூறி  அவெர்கமள

அவெமமானப்  படுத்தி  விட்டமான.  அதனமால்  அவெர்கள  எல்சலமாரும்  அங்கிருந்து  கிளம்பிப்

சபமாய்விட்டமார்கள.  சதமாட்டத்திசல,  விண்மீனின  ஒளிவீசும்  இரவு  சநரத்திசல,  உமமார்

உலவிக்  வகமாண்டிருந்தமான.  தனனந்தனியமாக  இருந்த  அவெமன  சநமாக்கி  அனனநமட

சபமாட்டு வெந்தமாள ஆயீஷமா!

அவென எதிரிசல அவெள மண்டிசபமாட்டு,  அவென மகமயப் பிடித்துத்தன வநற்றியிசல

ஒற்றிக்  கமாண்டு,  “தமலவெசர!  தங்களுக்குச்  சேமாந்தியுண்டமாவெதமாக!”  எனறு  வெமாழ்த்தி

வெணங்கினமாள.

“சேமாந்தி!  சேமாந்தி!  உனக்கும்  சேமாந்தி  உண்டமாகட்டும்!”  எனறு  உமமார்  பதிலுக்கு

வெமாழ்த்தினமான.

“தமலவெசர!  சேற்றுமுன  தமரசயமாடு  தமரயமாக  நகர்ந்து  வெந்து  ஒருவென  தங்கள

நடவெடிக்மககமள  உளவு  பமார்த்தமான.  அசதமா  அந்த  சரமாஜமாச்வசேடிகளுக்குப்  பினனமால்

அவென  ஒளிந்திருந்தமான.  இப்வபமாழுது  அவென  திரும்பவும்  மமறந்து  வசேனறுவிட்டமான.

அவென முகத்மதயும் நமான கவெனித்சதன” எனறு அயீஷமா கூறினமாள.

“அது யமார்? சதமாட்டக்கமாரன அகமதுதமாசன?”
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“ஆம் அகமதுதமான; அவெனுக்குத் தகுந்த தண்டமன வகமாடுக்க சவெண்டும்!” எனறமாள.

பமாமலவெனக் குடிமக்களிமடசய பிறந்து வெளர்ந்த அந்தப் வபண் அயீஷமாவுக்கு, உளவு

பமார்ப்பவெர்கள எனறமாசல பிடிக்கமாது. அவெர்கமளப் சபமால் பமகவெர் உலகில் சவெறு யமாரும்

இல்மல எனபதும், அவெர்கமளக் கண்டமால் நச்சுப்பமாம்மபக் வகமால்வெது சபமால், தண்டித்து

அனுப்ப சவெண்டும் எனபதும் அவெளுமடய எண்ணம்!

ஆனமால், உமமார், “அவென பிமழத்துப் சபமாகட்டும். அவெமன யமார் அனுப்பினமார்கசளமா,

அவெர்களிடம்  வசேனறு  கழுமத  விஷயத்மதச்  வசேமால்லட்டும்.  நமான  இனறு  அவெமன

அடித்துத்  துரத்தி  விட்டமால்  அவெர்கள  மறுபடியும்  அகமமத  விட  ஆபத்தமான

மற்வறமாருவெமன அனுப்பக்கூடும்” எனறு வசேமானனமான.

அயீஷமாவுக்கு  ஆச்சேரியமமாயிருந்தது.  தமான  வசேமால்லுவெதற்கு  முனனமாசலசய,  அவென

அகமது உளவு பமார்ப்பமதப் பற்றித் வதரிந்து மவெத்திருக்கிறமான.  தமான அவெனிடம் பமானு

சேமாபமாத்  தமலவென  மகள  எனறு  கூறியமதக்  கூடப்  வபமாய்வயனறு,  வதரிந்து  வகமாண்டு

விட்டமாசன?  அவெனுமடய மமாயவித்மத வபரியதுதமான.  தமான அவெனருகில் மண்டியிட்டு,

அவென  தன  தமலயில்  மகமவெத்த  வபமாழுதுகூட,  அவென  தன  எண்ணத்மதத்  வதரிந்து

வகமாண்டுதமான  இருக்கசவெண்டும்  எனறு  அயீஷமா  எண்ணினமாள.  ஆனமால்,  உமமார்  தன

சபமாக்கிசலசய  சிந்தித்துக்  வகமாண்டிருந்தமான.  “அவெர்கள  வசேமார்க்கத்மதப்  பற்றிப்

சபசுகிறமார்கள.  ஆனமால் வநமாடி சநர இனபத்மதத் தவிர சவெறு வசேமார்க்கம் எனறு எனன

இருக்கிறது?”  அவெனுமடய  வமளனத்தின  கமாரணம்  வதரியமாமல்  ஆயீஷமா  தமானும்

சபசேமாமல் நினறமாள.

“இந்தத்  சதமாட்டம்  அமமதியமாகசவெயிருக்கிறது.  ஆனமால்  இங்கும்  சதடிக்வகமாண்டு

வெருபவெர்களும்,  சபசே  வெருபவெர்களும்,  சவெவு  பமார்ப்பவெர்களும்  வெந்து  அமமதிமயக்

குமலத்து  விடுகிறமார்கள  ஆயீஷமா!  உனனிடம்  என  சவெமலக்கமாரர்கள  அனபமாக  நடந்து

வகமாளகிறமார்களமா?”

“ஆம்! தமலவெசர. வீமணமய எடுத்துக் வகமாண்டு வெந்து நமான பமாடவெமா? தமாங்கள என

பமாட்மடக் சகட்கிறீர்களமா?”

“மிக சநரமமாகி விட்டது. இனனும் ஒரு மணி சநரத்தில் வபமாழுது விடியத் வதமாடங்கி

விடும்! நீ சபமாய்த் தூங்கு.”

பணிவுடன  ஆயீஷமா  தன  அமறக்குச்  வசேனறமாள.  இத்தமன

நடவெடிக்மககளுக்கிமடயில்  அவெர்  தனமன  எங்சக  கவெனிக்கப்  சபமாகிறமார்  எனறு

சதமானறியது.
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ஒரு  வபண்ணிடம்  பழகுகிற  மமாதிரியமாகவெமா  இருக்கிறது  அவெர்  சபமாக்கு?  ஏசதமா

குதிமரமயத்  தட்டிக்  வகமாடுப்பதுசபமால் தமலயிசல  மகமவெத்தமார்.  இப்வபமாழுது,

குழந்மதக்குச்  வசேமால்வெது  சபமால்  தூங்கப்  சபமாகச்  வசேமால்லுகிறமார்  எனறு  எண்ணி

ஏங்கினமாள.

உமமார்,  தனியமாக  அந்தக்  குட்மடயின  அருகிசல  உட்கமார்ந்துவகமாண்டு,  தன

சிந்தமனமய  ஓட  விட்டமான.  அவென  நிமனப்பிசல  முதலில்  வெந்து  நினறவென,

கமாசேமாலிதமான.  கமாசேமாலி,  சவெதமாந்தி  -  ஆனமால்  இமளஞன.  உமமார்,  ரஹீமுடன  சபமார்க்

களத்திற்குச்  வசேனற  சபமாதும்,  யமாஸ்மியிடம்  சரமாஜமாப்பூ  வெமாங்கிய  சபமாதும்  எத்தமன

வெயதுமடயவெனமாக்  இருந்தமாசனமா  அத்தமன  வெயதுதமான  இப்வபமாழுது  கமாசேமாலிக்கு

இருக்கும்!  கமாசேமாலியின  வெயதுக்கு  அவெனிடம்  இளமம  வபமாங்கிப்  பூரித்து  நிற்கிறது.

ஆனமால், அந்த இளமம ஏன வீணடிக்கப்பட சவெண்டும்? உமமாருக்கு இப்வபமாழுது வெயது

முப்பத்தினமானகுதமான  இருக்கும்.  ஆனமால்,  அவெனிடமிருந்து  இளமம  பறிசபமாய்

விட்டதமாகத் சதமானறியது. இளமமயின இனப வெமாழ்வு எனற அந்தப் புத்தகம் அவெமனப்

வபமாறுத்த  வெமரயில்  மூடப்பட்டதமாகி  விட்டது.  இப்வபமாழுது  சவெறு  புதிய  புத்தகம்

திறக்கப்பட்டிருக்கிறது.  கமாசேமாலிக்கு  வெமாழ்க்மக  உறுதி  பயப்பதமாயிருக்கிறது;  ஆனமால்

உமமாருக்சகமா  நிமலகுமலந்து  சபமாயிருக்கிறது.  புலனடக்கம்  உளள  அந்த  சவெதமாந்திக்கு

வெமாழ்க்மக விரித்து மவெக்கப்பட்ட சதசேப்படம் சபமால் விரிந்து கமாணப்படுகிறது. ஆனமால்,

தனமனப் சபமானற வெமான நூற்கமலஞனுக்கு, வெமாழ்வில் தமடக்கு சமல் தமட ஏற்பட்டுக்

வகமாண்சடயிருக்கிறது.

கமாசேமாலி, வபரிய ஆசிரியரமாகத் திகழ முடியும், எனனமால் அப்படியிருக்க முடியமாது.

இப்படி  ஏசதசதமா  எண்ணிக்  வகமாண்டிருந்தவென  திடீவரனறு,  மகதட்டி  ஓர்  ஆமளக்

கூப்பிட்டமான.  சவெமலக்கமாரன  ஒருவென  சவெகமமாக  ஓடி  வெந்து  சிறிது  தூரத்தில்

மரியமாமதயுடன  நினறமான.  “எனனுமடய  அமறக்குளசள  பட்டுத்  துணிகள  அடுக்கி

மவெத்திருக்கும்  இடத்திற்குப்  பக்கத்திசல  எனனுமடய  ரத்தினப்  வபட்டியிருக்கிறது.

அமத  எடுத்துவெமா”  எனறமான.  அந்த  ஆள  சபமாகுமுன  அவெமன  நிமிர்ந்து  பமார்த்த  உமமார்

திடுக்கிட்டமான. அவென அகமது!

அவென  வபட்டிமயக்  வகமாண்டு  வெந்தமான.  அதன  பூட்மடத்  திறந்து  அதில்  உளள

வபமாருளகமளப்  பமார்மவெயிட்டமான.  “சவெறு  எதுவும்  சவெண்டுமமா?’  எனறு  அகமது

சகட்டமான.  “இல்மல  நீ  சபமாகலமாம்”  எனறு  வசேமால்லிவிட்டு,  அதிசல  இருந்த  பமழய

நமாணயங்கமளப்  பமார்த்தமான,  உமமார்.  அவ்வெப்சபமாது  தனக்குக்  கிமடத்த  பமழய

நமாணயங்கமள அதில் சசேர்த்து மவெத்திருந்தமான.  அமவெதமாம் எத்தமனவயத்தமன சேரித்திர

நிகழ்ச்சிகமள  நிமனவுபடுத்துகினறன.  அந்த  நமாணயங்களிசல  கமாணப்பட்ட

208



உருவெங்கமளயுமடய  அரசேர்கவளல்லமாம்,  இப்வபமாழுது  வசேத்து  மடிந்து  மண்சணமாடு

மண்ணமாகி விட்டிருப்பமார்கள.  சிலச் சிலருமடய அரசேமாட்சி ஆட்டங்கண்டு விட்டது. சில

சதசேங்கள,  வபருமமக்குரிய  நம்  சபரரசேரமான  மமாலிகமாவின  ஆட்சியில்  வெந்து

சசேர்ந்திருக்கினறன.  வவெற்றி  முழக்கமிட்டு  வெரும்  இஸ்லமாமியப்  சபரரசின ஆட்சியிசல

தமடபட்டுக்கிடக்கும் சமல்நமாடுகள எத்தமன?

அவெருமடய  ஆட்சியிசல,  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களின  ஆமணப்படி,  இதுவெமர

அவென  ஒசர  சேமயத்தில்  மூனறுசபர்  வசேய்யக்  கூடிய  சவெமலகமள  முடித்துக்

வகமாடுத்திருக்கிறமான.  இனனும்,  முனமனக்  கமாட்டிலும்  அதிகமமான  உமழப்மப  அவெர்

எதிர்பமார்க்கிறமார். நிசேமாம் நிமனவு வெந்ததும், அவெனுக்கு இந்தப் வபட்டிமய அகமது தூக்கி

வெர  சநர்ந்தது  பற்றி  வெருத்தம்  சதமானறியது.  அகமதுவின  சதமாற்றம்,  அவென  தனமன

சவெவுபமார்க்கிறமான  எனற  எண்ணத்மத  உண்டமாக்கியது.  இந்த  சவெவு  பமார்ப்பதிலிருந்து

விடுதமல  வபற  முடியமாதமா?  ஒரு  பக்கம்  நிசேமாமின  ஒற்றர்கள  மற்வறமாரு  பக்கம்

அவெருமடய  எதிரிகளின  உளவெமாளிகள.  இப்படித்  தனமனச்  சுற்றி  எப்வபமாழுதும்

உளவெமாளிகசள உலமாவிக் வகமாண்டிருந்தமால், தமான எப்படிச் சுதந்திரமமாக இருக்க முடியும்?

எனவறல்லமாம் உமமாரின சிந்தமன ஓடிக் வகமாண்டிருக்கும்சபமாது,

மற்வறமாரு சவெமலக்கமாரன வெந்து ஏசதமா சகட்டமான.

“இப்வபமாழுது,  எந்தக் கடிதமும் பமார்க்க முடியமாது,  எனக்கு எந்த விதமமான உணவும்

இப்சபமாது சதமவெயில்மல. இஷமாக்,  இந்தப் வபட்டிமயக் வகமாண்டு சபமாய் உளசளமவெ.

சதமாட்டத்துக்குளசள யமாரும் வெரமாமல் பமாதுகமாத்துக்வகமாள!”

“ஆனமால...”

“ஒரு  நமாய்  கூட  உளசள  வெரக்கூடமாது.  மீறி  வெந்தசதமா,  உன  கமால்களுக்குச்  சேவுக்கடி

கிமடக்கும். சபமா. நிற்கமாசத!”

“ஆனமாலும், தமலவெசர ஒருவெர்.”

“அட கடவுசள!  நீ சபமாகிறமாயமா,  இல்மலயமா?  எனறு உமமார் உறுமினமான.  அவென ஓடி

விட்டமான. இருளின இமடசய வெமானில் மினனும் நட்சேத்திரங்களின சிறிய ஒளி, தமரயில்

மரங்களின ஊசட பரவிக்கிடந்தது. வமல்ல எழுந்த கமாற்று, குளத்தின ஒரு சிறு அமசேமவெ

உண்டமாக்கியது. உமமாரின சிந்தமன மீண்டும் சவெமல வசேய்தது. நகமர சநமாக்கிச் வசேல்லும்

மமலப் பமதயிசல நடந்து வசேல்லும் கமாசேமாலி,  தனனந்தனியமாக இருக்கும் நிமலயிலும்

மகிழ்ச்சி  கண்டமான.  பலசபருக்கு  மத்தியிசல  சவெமல  வசேய்தமாலும்,  உமமாருக்கு  எந்த

சவெதமாந்திமயக்  கமாட்டிலும்  அதிகமமான  தனிமமநிமல  இருப்பதமாகத்  சதமானறியது.
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கமாசேமாலி,  தனனுமடய  கருத்துக்கமளச்  சீடர்களிடம்  கூறி  மகிழ  முடியும்.  ஆனமால்,

உமமாருக்குத் தன எண்ணங்களில் பங்கு வகமாளளக் கூடிய ஆள யமாரும் இல்மல.

இருளின  ஊசட  இனிய  வீமணயின  நமாதம்  எழுந்தது.  அத்துடன  ஒரு  வபண்ணின

குரலும் இமழந்து வெந்தது.  பமாமலவெனத்துப் பமாமதயிசல சபமார்க்களத்திலிருந்து திரும்பி

வெரும்  பமடவீரர்கள  பமாடுவெது  சபமானற  கருத்துமடய  பமாடல்  அது.  அரபிவமமாழியிசல

அந்தப்  பமாடமலப்  பமாடிக்  வகமாண்டிருந்த  அந்த  ஆள,  தனக்கு  மிக  அருகமாமமயிசலசய

வீமணமய மீட்டிக் வகமாண்டிருப்பமத உமமார் உணர்ந்து வகமாண்டமான.

“எனன  இது?  எனறு  உமமார்  சகமாபத்துடன  சகட்டமான.  இருள  நிமறந்த  இடத்மத

விட்டு  ஆயீஷமா  வவெளிசய  வெந்தமாள.  மமாமனப்சபமானறு  நடந்து  வெந்து  அவெனருகிசல

உட்கமார்ந்து வகமாண்டு,  அவெள தன மடியில் இருந்த வீமணமய மீட்டத் வதமாடங்கினமாள.

முனசனற்பமாடமாக,  முகத்மத  மமறத்திருந்த  முக்கமாட்மட  முழுக்க  முழுக்க  விலக்கி

விட்டிருந்தமாள.  “பமானு  சேமாபமா  நகரத்தின  கீதத்மத  நீங்கள  சகட்டதில்மலசய?  இசதமா

வதமாடர்ந்து பமாடுகிசறன தமலவெசர சகளுங்கள” எனறு இனிய குரலில் நரம்புகமள அதிர

மவெத்துத் தன குரலுக்கு வமருகு சசேர்த்தமாள.

“ சேற்று மு ன, யமாரும் சதமாட்டத்திற்குளசள வெரக் கூடமாவதனறு கட்டமளயிட்சடன. நீ

எப்படி  உளசள  வெந்தமாய்?  யமார்  உனமன  அனுமதித்தது?  எனறு  கடுமமயமான  குரலில்

உமமார் சகட்டமான.  தனனுமடய தனிமமயக் குமலப்பதற்கு ஏதமாவெது ஒரு சேனியன வெந்து

வகமாண்சட யிருக்கிறசத எனற சகமாபம் உமமாருக்கு.

“தமாங்கள கட்டமளயிடும் சநரத்தில் நமான சதமாட்டத்திற்குளசளசயதமான இருந்சதன.

ஆமகயமால், நமான தங்கள உத்தரமவெ மீறி வெரவில்மல” எனறு ஆயிஷமா கூறினமாள.

“சேரி, சேரி. சபசேமாமல் இரு” எனறு எரிந்து விழுந்தமான உமமார். பணிவுடன, வீமணமயத்

தூக்கி  அப்புறம்  மவெத்து  விட்டுக்  கமால்கமள  மடக்கிக்  வகமாண்டு  அங்சகசய

உட்கமார்ந்தமாள. சிறிது கூட ஓமசேவயழுப்பமாமல் அப்படிசய ஆடமாமல் அமசேயமாமல் அவெள

உட்கமார்ந்திருந்தமாள.  பிறகு,  சபசேமாமலும்,  ஒமசேப்  படமாமலும்  தனனுமடய  கூந்தமல

அவிழ்த்து  விட்டமாள.  சதமாளிலும்,  முதுகிலும்  விரிந்து  கிடந்த  அந்தக்  கூந்தலின

வமல்லியமணம் எங்கும் பறந்தது.

பிறகு  சிறிது  சநரம்  தன  தமலமய  நிமிர்த்தி  அண்ணமாந்து  விண்ணின  மீனகமள

சநமாக்கினமாள.  அதனபிறகு,  தனனுமடய  கமாலில்  அணிந்திருந்த  வவெளளித்

தண்மடகமள ஒவ்வவெமானறமாகக்  கழட்டி  எடுத்தமாள.  அப்படி  ஒவ்வவெமானமறயும்

கழட்டும்சபமாவதல்லமாம் வவெடுக்கு வவெடுக்வகனறு திருப்பி உமமாரின முகத்மதப் பமார்த்துக்
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வகமாண்டமாள.  தனனுமடய ஏகமாந்த சிந்மதமனமயத் வதமாடர்ந்து நடத்த முடியமாத உமமார்,

அவெளுமடய  வசேய்மககமளக்  கவெனித்துக்  வகமாண்சட  இருந்தமான.  அயீஷமாவினுமடய

அந்த  அழகமான மககள,  கழட்டிய வெமளயல்கமள,  மடியில் சகமாபுரம் சபமால் அடுக்கிக்

வகமாண்டிருந்தன. உயர்ந்து வகமாண்சட வெந்த சகமாபுரம் திடுவமனறு சேரிந்து விழுந்து ஓமசே

எழும்பியது.  துஷ்டத்  தனமுளள  குறும்புக்கமாரச்  சிறுமி  பதறுவெது  சபமால,  அவெள

மூச்மசேயிறுக்கிப்  பிடித்துக்  வகமாண்டமாள.  வமல்ல  அவெளுமடய  சதமாள  உமமாரின

உதட்டிசல  உரமாய்ந்தது.  பட்டுத்  துணிக்குக்  கீசழயிருந்த  அந்தத்  சதமாளின  கதகதப்பு

அவெனுமடய  உதடுகளுக்கு  உணர்வூட்டியது.  எந்தப்  வபமாருமளயும்  பமார்க்க  முடியமாத

அளவு இருள சூழ்ந்திருந்தது அந்தச் சேமயத்திசல.

உட்கமார்ந்திருந்த  அவெள  தன  மககமளத்  தூக்கிக்  கூந்தமலக்  சகமாதிவிட்டுக்

வகமாண்டமாள. அவெளுமடய உடலிலிருந்து கிளம்பிய வமல்லிய மணம் உமமார் உணர்வில்

கலக்கத்  வதமாடங்கியது.  அவெள  எதுவுசம  சபசேமாவிட்டமாலும்,  அனறு  இரவில்  அந்த

சநரத்தில்  உமமாருக்கு  அவெசள  எல்லமாமமாக  இருந்தமாள.  உலகத்தின  நிமனவுகள

அமனத்மதயும்  மறந்து  அவெள  ஒருத்திமயசய  கருதும்  நிமலயில்  அவென  இருந்தமான.

சிறிது சநரத்திற்கு முன அவெனுமடய சிந்தமன,  சபச்சு அமனத்தும் முக்கியம் வெமாய்ந்த

வபரிய  விஷயங்களில்  ஈடுபட்டிருந்தன.  இப்வபமாழுசதமா  அந்தப்  வபண்ணின  சிறு  சிறு

அங்க அமசேவுகசள வபரிய விஷயமமாகத் சதமானறின. அவெனுமடய மககள அவெளுமடய

இமடமயத்  வதமாட்ட  சபமாது,  அமவெ  நடுங்கிக்  வகமாண்டிருந்தன.  தமலமயக்  சகமாதிக்

வகமாண்டிருந்த  தன  மககமள  இறக்கமாமசல,  அவெள  தமலமய  அவென  பக்கம்

திருப்பினமாள.  அவெமனப் பமார்த்துக் குறுநமக கமாட்டினமாள.  அவெமள முத்தமிடுவெதற்கமாக

அவென குனிந்தமான. அவெள வவெடுக்வகனறு நழுவிக் வகமாண்டு எழுந்சதமாடினமாள.

“அயீஷமா !”  எனறு  வமல்லிய  குரலிசல  அவென  அமழத்துக்வகமாண்சட  அவெமளத்

வதமாடர்ந்தமான. அவெள விண்மீன வவெளிச்சேங்கூடத் வதரியமாத மரநிழலுக்குளசள ஓடினமாள.

பதில் சபசேமாத அந்தப் வபண், அற்புதமமாக மமாறி விட்டமாள. அவெள இப்வபமாழுது விமலக்கு

வெமாங்கப்பட்ட அடிமமயமாக  இல்மல.  உமமாரின கடுகடுத்த  முகத்மதக்  கண்டு  கலங்கும்

நிமலயில்  இல்மல.  அவெமனசய  ஆட்டிப்  பமடக்கும்  அனபரசி  ஆகிவிட்டமாள.  ஒடிக்

வகமாண்டிருந்த  உமமாரின  மகப்பிடியில்  ஒரு  தடமவெ  எதிர்பமாரமாமல்  அவெள

சிக்கிக்வகமாண்டமாள. அவெனுமடய மககள அவெளுமடய வநஞ்சு சமட்டின பஞ்சு சபமானற

இடத்திசல  பட்டசபமாது  சிட்டுக்குருவி  சபமால  பறந்து  சபமாய்  விட்டமாள.  தனமன

விடுவித்துக்  வகமாண்டு  ஓடிய  அவெள,  கமாலில்  எதுவும்  அணியமாமல்  சபமானதமால்  எந்தப்

பக்கம்  சபமானமாவளனசற  வதரியவில்மல.  முத்தமிட  முயனற  உமமாருக்கு  முத்தமிட

சவெண்டுவமனற  எண்ணம்  மறந்து  சபமாய்  விட்டது.  இப்வபமாழுது  அவெமளப்
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பிடிக்கசவெண்டும் எனற மனநிமலசய இருந்தது.  அவெமளத் சதடி இருட்டிசல விரட்டிக்

வகமாண்டு  அவென  ஓட  ஓட  அவென  நரம்புகளிசல  ஓடும்  இரத்தமும்  சவெகமமாக  ஓடத்

வதமாடங்கியது.

அயிஷமா சபமானதிமசே வதரியமாமல்,  சிறிதுசநரம் நினறமான.  சேற்று தூரத்தில் வமல்லிய

சிரிப்வபமாலி  சகட்டது.  ஆவெலுடன  அந்த  திமசேயில்  பமாய்ந்தவென  ஒரு  மரத்தின  மீது

முட்டிக் வகமாண்டமான. மறுபடி சகலியமான அவெளுமடய சிரிப்வபமாலிமயக் சகட்டு, அவென

ஓமசேப்படமாமல்  அவெமள  சநமாக்கி  விரித்த  மககளுடன  வசேனறமான.  அவெள  பமாய்ந்து

தப்புவெதற்கமாக  முயனறவபமாழுது  அவெனுமடய  விரித்த  இரு  மககளுக்கிமடசயயும்,

வெமகயமாகச்  சிக்கிக்வகமாண்டமாள.  அவெனிடமிருந்து  விடுவித்துக்  வகமாளவெதற்கமாகத்

திமிறினமாள.  ஆனமால்  வெலிமம  மிகுந்த  அவெனிடம்  அவெள  அடங்கிப்சபமாக  சநர்ந்தது.

அவெமள இறுக்கியமணத்தபடிசய உதட்டுடன உதட்மடப் வபமாருத்தினமாள. கதகதப்பமான

அவெளுமடய  உதடுகள  அவெனுமடய  உதடுகளில்  அழுந்திக்  வகமாண்டன.  அவெளுமடய

விரிந்த  கூந்தல்  அவென  சதமாளிலும்  மமார்பிலும்  புரண்டது.  அவெமள  அப்படிசய  தூக்கி

வமதுவெமாகத்  தமரயில்  படுக்க  மவெத்தமான.  அவெள  அமசேயவில்மல.  எழுந்து  தப்பித்து

ஓடவில்மல.  சபச்சு  மூச்சில்லமாமல்  அவெமனக்  கட்டிப்  பிடித்துக்வகமாண்டு  கிடந்தமாள.

அவெள  உளளத்துக்குளசள  எழுந்து  எரிந்துவகமாண்டிருந்த  ஆமசேத்தீ,  அவெமள  மீறிக்

வகமாழுந்துவிட்வடரிய ஆரம்பித்துவிட்டது.  அவெளுமடய  இதயம்  சவெகசவெகமமாக

அடித்துக்  வகமாண்டது.  அப்படிசய  ஒருவெருடன  ஒருவெர்  ஒனறிக்கிடந்த  அமமதியமான

நிமலயில்  அமரமணி  சநரம்  கழிந்தது.  அதன  பிறகு,  மனநிமறவு  வபற்ற  உமமார்,

அவெளுமடய இதயம் இனனும் படபடத்துக் வகமாண்டிருப்பமத உணர்ந்தமான.

இப்படிசய,  அமர  குமறயமான  தனவெசேமிழந்த  நிமலயில்  கிடக்கும்  இந்தப்

வபண்மணப்சபமால்  சவெறு  ஒருவபண்  இருந்ததில்மல;  உமமார்  எத்தமனசயமா,

ஆட்டக்கமாரப்  வபண்கமளப்  பமார்த்திருக்கிறமான.  ஆனமால்  இந்த  அரபியப்

வபண்மணப்சபமால் அவெமன சநசித்தவெர்கள யமாருமில்மல!

அயீஷமாமவெப்  வபமாறுத்த  வெமரயில்  இந்த  மமாய  இரவு,  அவெளுமடய

குணசித்திரத்மதசய  மமாற்றியமமத்து  விட்டது.  உறவெற்ற  நிமலயில்  சபசேமாமல்

அமமதியமாக  இருந்துவெந்த  நிமல  அடிசயமாடு  மமாறிவிட்டது.  இந்தத்  திடீர்  மமாறுதலமால்,

அவெள  ஒரு  சிறு  குழந்மதசபமாலத்  தன  மககளமால்  தமாளம்  சபமாட்டுக்வகமாண்டு,

இனிமமயமாகப்  பமாடத்  வதமாடங்கினமாள.  சிரித்துக்வகமாண்சட,  அவெனுமடய

மகமயப்பிடித்து இழுத்துக் குளத்தில் குளிக்க வெரும்படி சகட்டுக் வகமாண்டமாள.  அவெள

தனனுமடய கூந்தமல அளளி முடிந்து வகமாண்டிருக்கும் சபமாது நட்சேத்திர வவெளிச்சேத்தில்

அவெளுமடய  வமனமமயமான  உருவெ  அமமப்மபயும்  அதன  அழமகயும்  அவென
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வதளிவெமாகக்  கமாணமுடிந்தது.  கதகதப்பமாக  இருந்த  அந்த  நீருக்குளசள  அவெனுடன

இறங்கிய அவெள, மகிழ்ச்சியுடன அவெனசமல் தண்ணீமர வெமாரியிமறத்தமாள. அவெள அந்தக்

குளத்திற்குளசள  இறங்கியதும்  அந்தக்  குளசம  உயிர்வபற்றது  சபமால்  இருந்தது.  அந்த

இரவும்  -  குளத்து  நீரும்  -  சரமாஜமாப்பூக்களின  மணமும்  எல்லமாம்  அவெளுமடயதமாகி

விட்டன. எல்லமாம் அவெளமால் உயிர்வபற்றன.

“எத்தமன  இனபம்  ஒ  அல்லமாசவெ!  என  தமலவெருடன  இருப்பதில்  எத்தமன

இனபம்!” எனறு வமதுவெமாகக் கூறினமாள.

ஆனமால் கமரயில் ஏறி, ஈரத்மதத் துமடத்துக் வகமாண்டு, உமடயணிந்து வகமாண்டதும்,

அயீஷமா  ஏசதமா  ஒரு  மமாதிரியமாக  மமாறிவிட்டமாள.  ஏசதமா  ஒனமறக்  கவெனித்துப்  பயந்து

வகமாண்டு எச்சேரிக்மகயமாக இருக்கும்படி கூறிக் வகமாண்டிருந்தமாள.

வெந்துவிட்டமாயமா?  எனறு  சீறிக்வகமாண்சட,  பக்கத்தில்  இருந்த்வ்ன  மகயில்  இருந்த

வெமாமள யுருவித் திருப்பிப் பிடித்துக்வகமாண்டு அவென முதுகிசல, இரத்தக்கமாயம் ஏற்படும்

வெமர  அடி  அடிவயனறு  அடித்து  விட்டமான.  முக்கி  முனகிக்வகமாண்சட,  இஷமாக்

வபமாறுமமயுடன  அவ்வெளவு  அடிமயயும்  வெமாங்கிக்  வகமாண்டமான.  ஒரு  வபண்ணுடன

தனித்திருக்கும்  சநரத்தில்  அவென  குறுக்கிட்டது  தவெறு  எனபமத  அவென  உணர்ந்தமான.

அவென வபமாறுமமக்கு இது ஒரு கமாரணம்.  மற்வறமாரு கமாரணம்,  இப்வபமாழுது,  அடிக்கிற

தமலவெர்,  ஒசரயடியமாக  அடித்துவிட்டமால்  பினனமால்  தனமன  மனனித்துத்  தன  கமாமல

வெமாங்கும்படி  உத்தரவிட  மமாட்டமார்  அல்லவெமா?  தங்களுமடய  ஆயுதங்கமள  ஒளித்து

மமறத்துக்  வகமாண்ட  மற்ற  கமாவெல்கமாரர்கள,  இஷமாக்  நனறமாக  அடிபடட்டும்  எனறு

மகிழ்ச்சியமடந்தமார்கள.  இஷமாக்மக  அடிக்கிற  நிமனப்பில்,  தங்கமள  அடிப்பமத

மறந்துவிடுவெமார்  எனபது  அவெர்கள  எண்ணம்.  அவெர்  அடித்தமாலும் கூடத்  தமாங்கள  வெந்து

பமார்த்தது  தங்கள  கடமம  எனறும்  சேரியமானசத  வயனறும்  நிமனத்தமார்கள.  ஆனமால்,

வசேமால்லவில்மல.

சிறிது சநரத்தில், தன கத்திமயக் கீசழ இறக்கிவிட்டுச் சிரித்தபடிசய, “மூமளயில்லமாத

மமடயர்கசள, இனிசமல் இந்தத் சதமாட்டமும் அந்தப்புரமமாகிவிட்டது. ஆண்கள யமாரும்

நுமழயக்கூடமாது. நிமனவு மவெத்துக் வகமாளளுங்கள” எனறமான.

இஷமாக்  தன  உதட்டில்  வெழிந்த  இரத்தத்மதத்  துமடத்துக்  வகமாண்சட,  “தமலவெசர,

அப்படியமானமால்,  ஹீசசேன,  அலி,  அகமது  முதலிய  சதமாட்டக்கமாரர்கள  எனன  வசேய்வெது?

சதமாட்டசவெமல பமார்க்க சவெண்டுசம!” எனறு நடுங்கியபடி சகட்டமான.

“அவெர்கள இல்லமாமசல, சதமாட்டம் நனறமாக இருக்கும். அவெர்கமள குதிமர லமாயத்தில்

ஈயடிக்கச் வசேமால்லு” எனறமான உமமார்.
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அவெர்கள  வசேனறு  மமறந்தவுடன,  தமான  மமறந்திருந்த  இடத்மதவிட்டு  அயீஷமா

வவெளிசய  வெந்தமாள.  “உங்கள  சவெமலக்கமாரர்கள  சசேமாம்சபறிகளமாயிருந்தது  நல்லதமாய்ப்

சபமாயிற்று.  சுறுசுறுப்பமானவெர்களமாயிருந்து,  வகமாஞ்சேம்  முனனதமாகசவெ

வெந்திருந்தமார்களமானமால்... எனறு கூறிச்சிரித்தமாள அயீஷமா.
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31. பமாய்ந்சதமாடும் குதிமரயும் பறந்சதமாடும் வசேய்தியும்

கடிதங்கள  பல  எழுதசவெண்டியிருப்பமதப்பற்றி  உமமார்  மறந்து  பல

வெமாரங்களமாகிவிட்டன.  உண்மமயில்  அவென  அயீஷமாமவெத்  தவிர  சவெறு  எமதயுசம

நிமனக்கவில்மல.  அவெள  இப்வபமாழுது  முக்கமாடு  இல்லமாமசல  சதமாட்டம்  முழுவெதும்

சுற்றித்திரியலமாம்.  ஒவ்வவெமாருநமாள  மமாமலயும் அவெள  எந்த  விதமமாகசவெமா  புதுமமயமாகத்

வதனபடுவெமாள.

உமமாருமடய  சிந்தமனகமளப்பற்றி  அவெள  ஒனறுந்  வதரியமாதவெளமாக  இருந்தமாள.

அதுசவெ  அவெர்கள  இரண்டு  சபமரயும்  பிமணக்கும்  வெமாய்ப்பமாயிருந்தது.  உமமார்,  தன

சிந்தமனகளிலிருந்து  விடுபடுவெமதசய  வபரிதும்  விரும்பினமான.  இமத  ஆயிஷமா

புரிந்துவகமாண்டமாள.  சில  விஷயங்களில்  அவெள  அவெமனக்  கமாட்டிலும்  புத்திசேமாலியமாக

இருந்தமாள.  அவெள அமமதியமாக இருக்கும்சபமாது எல்சலமாருக்கும் வபரிய புத்திசேமாலியமாக

இருந்தமாள.

அவெளுமடய  அனபு  கட்டுப்பமாடில்லமாத  கடும்சவெகம்  உமடயதமாக  இருந்தது.  அந்த

அனபிசல,  தமாய்மமயுணர்ச்சியும்  கலந்திருந்தது.  அயீஷமா,  உமமாருக்கு  சவெண்டிய

உணவுகமளத்  தமாசன  தன  மகயமால்  தயமாரிக்கத்  வதமாடங்கினமாள.  முதன  முமறயமாக

அடுக்கமளயில்  நுமழந்த  அவெமள  சுவலய்க்கமா  தடுத்து,  அங்சக  தனக்குத்தமான  உரிமம

உண்வடனபது சபமால் சபசினமாள.

“உன  மமாமன  -  மமத்துனர்கள  வெந்து  சேட்மடப்  மபக்குளசள  கசேமாப்மப  மமறத்துக்

வகமாண்டு சபமாவெதும், பிளமள குட்டிகளுக்கு அளளிக் வகமாடுப்பதும் எனக்குத் வதரியும்.

எல்லமாம்  நமான  பமார்த்துக்வகமாண்டுதமான  இருக்கிசறன.  தமலவெருக்கு,  உணவு

சேமமத்தமாவெது,  உனனுமடய  இந்த  அற்பச்  வசேயமல  மறந்துவிடலமாவமனறுதமான

பமார்க்கிசறன” எனறு வசேமால்லி அவெமள அடக்கிவிட்டமாள.

அதன பிறகு, கவலய்க்கமா,  மணல் கமாட்டிசல பிறந்த இந்தப் வபண்ணுக்கு இவ்வெளவு

ஏற்றமமா எனறு முணுமுணுத்துக் வகமாண்சட அடங்கிப்சபமானமாள. அரண்மமனயில் உளள

அமனவெருக்கும்  இல்லத்தமலவெருமடய  இதயத்தரசி  யமாகிவிட்டமாள  அயீஷமா  எனற

விஷயம்  உணர்த்தப்பட்டது.  எல்சலமாரும்  அவெளிடம்  மரியமாமதயமாக  நடக்கத்

வதமாடங்கினமார்கள.

மற்றவெர்களுமடய விஷயத்தில் சதமவெயில்லமாமல் தமலயிடமாமல் ஒதுங்கிப்சபமாகும்

அவெளுமடய தனமம உமமாருக்கு மிகப் பிடித்திருந்தது.  அவென அங்சக இருந்தமால் தமான,
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அவெளுக்கு  இனபமும்  மகிழ்ச்சியும்  அமடகிறமாள  எனபமதத்  வதரிந்துவகமாண்ட  உமமார்,

அவெள  தனனிடம்  வகமாண்டிருக்கும்  அளவெற்ற  அனமப  எண்ணி  எண்ணி  மகிழ்ந்தமான.

அவெளுமடய  வமல்லிய  கழுத்தின  ஒவ்வவெமாரு  வெமளமவெயும்,  அவெளுமடய  உடலின

ஒவ்வவெமாரு வநளிவு சுளிவுகமளயும் வதரிந்து மவெத்திருந்த உமமாருக்கு, அவெள உளளத்தின

உளசள எனன இருக்கிறவதனறுமட்டும் வதரிந்து வகமாளள முடியவில்மல. அவெனுமடய

பக்கத்திசல  படுத்துக்வகமாண்டு  கண்கமள  அமரப்பமார்மவெயமாக  முடிக்வகமாண்டு,  அவென

மூச்சுடன தன மூச்மசேக் கலந்து விட்டுக் வகமாண்டு இருக்கும் அவெள, எங்சகமா தூரத்திசல,

அவென கமாதுகளுக்கு எட்டமாத எமதசயமா கவெனித்துக் வகமாண்டிருப்பதுசபமால் இருக்கும்.

அவென  அவெமளப்பமார்த்து  அதிசேயப்  படும்படியமாகசவெ  எப்வபமாழுதும்  அவெள

நடந்துவகமாளவெமாள,  அவெமன  ஒருநமாள,  அமமதியமாக,  “எனனுமடய  அந்தப்புரத்துக்குக்

கமாவெலமாள மவெக்க சவெண்டுவமனறு தமாங்கள எண்ணுகிறீர்களமா?” எனறு சகட்டமாள.

“இல்மல” எனறு மறுத்தமான.

“இசதமா  அங்சக  நமடபமாமதயில்  ஒருவென  உட்கமார்ந்திருக்கிறமாசன!”  எனறமாள.

இஸ்லமாமியக்  கனவெமானகள  வீடுகளிசல,  அந்தப்புரத்திற்குக்  கமாவெலமாள  மவெப்பது

வெழக்கவமனறும் அது ஒருவெமகயில் நல்லதுதமாவனனறும் அவெள அறிவெமாள. இருந்தமாலும்

நமாள  முழுவெதும்  தனமன  ஒரு  பிரமாணி  கவெனித்துக்வகமாண்சட  இருப்பவதனபது

அவெளுக்குப்  பிடிக்கமாத  வசேயலமாகவும்,  அருவெருப்பமான  வசேயலமாகவும்

இருந்தது. வவெளியில்,  நமடபமாமதயில் வெந்து  பமார்த்த  உமமார்  யமாசரமா ஒரு  புதிய ஆசேமாமி,

கதவின  ஓரத்தில்  சுவெர்  அருகிசல  உட்கமார்ந்திருப்பமதப்  பமார்த்தமான.  அவென  கரிய

உருவெமும்  சிவெப்பு  ஆமடயும்  அணிந்திருந்தமான.  உமமாமரக்  கண்டதும்  எழுந்து

மரியமாமதயுடன சேலமாம் வசேய்தமான.

“நீ யமார்?”

“ஏமழகளின பமாதுகமாவெலசர!  என வபயர் சேமாம்பல் ஆகமா.  இங்கு பணி வசேய்வெதற்கமாக

இஷமாக் எனமன அனுப்பினமார்.”

தடித்த  குரலும்  அருவெருக்கத்தக்க  பமார்மவெயும்  உமடய  அவெமனக்  கண்டதும்,

அயீஷமாவின வவெறுப்புக்குக் கமாரணத்மதப் புரிந்துவகமாண்டமான உமமார்.

“எனசனமாடு வெமா” எனறு அவெமன அமழத்துக் வகமாண்டு,  வவெளிவெமாசேலுக்கு வெந்தமான.

அங்சக  நினற  இஷமாக்மக  அருகில்  அமழத்தமான.  அவென  அனறு  வெமாங்கிய

அடிகமாயத்துக்குப் சபமாட்ட கட்ட கட்டு அப்படிசய இருந்தது.
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“அந்தப்புரத்திற்குக் கமாவெலமாள மவெக்க சவெண்டுவமனறு நமான உனக்கு எப்வபமாழுது

கட்டமளயிட்சடன?”

“தமலவெர்  அவெர்களுமடய  கவெனம்  சவெறு  எங்சகமா  இருப்பமத  அறிந்து  வகமாண்ட

நமான,  அவெசேரத்  சதமவெமய  முனனிட்டு,  இவெமனக்  வகமாண்டு  வெந்து  சவெமலயில்

சசேர்த்சதன!”

“சேரி, இவெமனத் திருப்பியனுப்பிவிடு”.

“தமலவெசர!  மனனிக்க  சவெண்டும்.  சதமாட்டம்  வபரியது.  சதமாட்டம்  முழுவெமதயும்

அரண்மமனயில் இருந்த படிசய பமார்த்துக் வகமாளள முடியமாது.”

“நீ அவெமன வவெளிசயற்று!”

சேமாம்பல் ஆகமா எனற அந்த  மனிதன தன சதமாட்டத்தில் கமாவெல் இருப்பது எனபமத

நிமனக்கசவெ  உமமாருக்கு  அருவெருப்பமாக  இருந்தது.  சமலும்  ஆயீஷமா  கமாவெல்  மவெத்துக்

வகமாளளக்கூடிய உயர்ந்த வெகுப்பிசல பிறந்து வெளர்ந்த்வ்ஸ் அல்ல. சுதந்திரப் பறமவெயமாக

இருக்க  சவெண்டிய  அவெமள  உளவு  பமார்த்துக்  வகமாண்டிருக்கக்கூடிய  ஓர்  ஆள  மவெத்துக்

வகமாளள அவென விரும்பவில்மல.

சேமாம்பல்  ஆகமாவுக்கு  முனனமால்  அவெமமானப்  படுத்தப்  பட்சடமாசம  எனறு  நிமனத்த

இஷமாக்,  தனனுமடய  தகுதிமய  நிமலநிறுத்திக்  வகமாளவெதற்கமாக  “நிசேமாம்  அல்முல்க்

அவெர்களுமடய  கடிதம்  வெந்து  இருபது  நமாட்கள  ஆகினறன.  அது  மிகவும்

அவெசேரமமானவதனறு நமான தங்களுக்குப் பல முமற நிமனவுபடுத்தியும் இனனும் தமாங்கள

பதில்  எழுதவில்மல.  நிசேமாம்  அல்முக்  அவெர்கள,  அரசேமாங்கம்  சேம்பந்தமமான  முக்கிய

விஷயம்  இருந்தமால்தமான  எழுதுவெமார்.  ஒரு  தபமால்  குதிமர  வீரன  அமதக்  வகமாண்டு

வெந்தமான, நமான அமதக் வகமாண்டு வெரவெமா?” எனறு சபச்மசே மமாற்றினமான.

உமமார் கடிதம் வெந்த விஷயத்மதசய மறந்து விட்டமான. உமறமயக் கிழித்துப் படித்துப்

பமார்த்து விட்டு, அவென தன உதட்மடக் கடித்துக் வகமாண்டமான.

“பிஸ்மில்லமா அர்ரஹ்மமான அர்ரஹீம். அளவெற்ற அருளமாளனும், நிகரற்ற கருமணயும்

உமடய அல்லமாவின வபயரமால் சுல்தமான மமாலிகமா அவெர்களுக்கு, தற்வபமாழுது கிரகநிமல

சேரியில்லமாத  கமாரணத்தமால்  நிசேமாப்பூருக்குத்  திரும்பி  வெருவெது  நல்லதல்ல  எனறு  ஒரு

மணிசநரம்  கூடச்  சுணங்கமாமல்  உடசன  எழுதியனுப்பு.  சேமாமர்க்ண்டுக்கும்  வெடக்சக

வதமாடர்ந்து  சபமார்  நடத்திப்  வபற  சவெண்டுவெது  இனறியமமயமாதவதனறு  நமான

கருதுகிசறன.  அவெர்  வகமாரமாசேனுக்குத்  திரும்பி  வெரவும்,  குளிர்கமாலத்மதக்  கருதித்  தம்
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பமடயில் பமாதிமயக் கமலத்து விடவும் எண்ணியிருப்பதமாக அவெருமடய முகமாமிலிருந்து

எனக்குச் வசேய்தி கிமடத்திருக்கிறது. உடசன எழுதவும்.”

மறுபடியும் உமமார் கடிதம் முழுவெமதயும் படித்துப் பமார்த்தமான. படித்துவிட்டு உடசன

அமதச்  சுக்கு  சுக்கமாகக்  கிழித்தமான.  இது  சபமானற  ஒரு  வசேய்திமய,  எழுத்து  மூலமமாக

அனுப்புவெது  எத்தமன  தீமம  விமளவிப்பது  எனப்து  நிசேமாமுக்குத்  வதரிந்திருக்க

சவெண்டும்.  நிசேமாமின  ஆமணப்படி  வபமாய்யமான  ஒரு  குறி  வசேமால்லுவெமத  அவென

விரும்பவில்மல. நிசேமாம் அரசேமாங்கத்துக்கமாக உண்மமயமாக உமழக்கிறமார் எனறமாலும் கூட,

மமாலிகமா அவெசேரமமாக இருக்கும் சபமாது,  அவெமர ஏமமாற்றுவெது ரமாஜத் துசரமாகம்,  சுல்தமான

அவெர்கள  கடந்த  பல  ஆண்டுகமளப்  பமடவயடுப்பிசலசய  வசேலவெழித்திருக்கிறமார்.

குளிர்கமாலத்தில் சேற்று அமமதியமாகவும் ஓய்வெமாகவும் இருக்க அவெர் விரும்பினமால்,  அமத

ஏன தடுக்க சவெண்டும்?

நிசேமாப்பூரில்  இருந்தமால்  உமமார்,  இந்தப்  பிரச்சிமனயில்  சவெறுவிதமமான  முடிவு

கட்டும்படி  சநர்ந்திருக்கும்.  ஆனமால்  அவென  கமாசேமாலியுடன,  சவெதமாந்த  விஷயங்கமளப்

பற்றிப்  சபசியிருக்கிறமான.  அயீஷமாவுடன  இனபம்  அனுபவித்திருக்கிறமான.  இந்தச்

சூழ்நிமலயில்  அவென  நிசேமாம்  அவெர்களின  திட்டத்மத  ஒப்புக்  வகமாளளுவெதமாக  இல்மல.

தமாளும்,  அரக்கும்  வகமாண்டு  வெரச்  வசேமால்லி,  உமமார்  அதில்  ஒசர  வசேமால்லில்  “முடியமாது”

எனறு  பதில்  எழுதி  அதன  கீசழ  “கயமாம்”  எனறு  மகவயழுத்திட்டு,  மடித்து,  அரக்கு

முத்திமரயிட்டு,  அமத  இஷமாக்கிடம்  வகமாடுத்து  “ஒரு  குதிமரயில்  உடசன  நிசேமாப்பூரில்

இருக்கும் நிசேமாமுக்கு இமதயனுப்பு” எனறமான.

“முதல்  அமமச்சேர்,  ஒரு  மதக்  கலகத்மத  அடக்குவெதற்கமாக  சர  நகருக்குப்

சபமாயிருக்கிறமார்” எனறு சேமாம்பல் ஆகமா கூறினமான.

“அவெர்  எங்சகயிருக்கிறமாவரனறு  கண்டு  பிடித்து  அங்சக  அனுப்பு”  எனறு

வசேமால்லிவிட்டுத்  திரும்பியவென,  மறுபடியும்  நிமனவு  வெந்து,  “அகமமத  அனுப்பமாசத,

சவெறு யமாமரயும் அனுப்பு” எனறு கூறிவிட்டுச் வசேனறமான.  வீட்மட சநமாக்கி நடந்தவென,

அங்சக  வெமாசேல்  புறத்திசல  எரிந்து  வகமாண்டிருந்த  வநருப்பின  பக்கமமாகப்சபமானமான.

ஹசசேன,  அலி,  அகமது  ஆகிய  மூவெரும்  அமதச்சுற்றியுட்கமார்ந்திருந்தமார்கள.  உமமார்

வெருவெமதப் பமார்த்ததும் எழுந்து நினறு சேலமாம் வசேய்தமார்கள.  உமமார் தன மகயில் இருந்த

கடிதத்  துண்டுகமள  வநருப்பில்  சபமாட்டு  விட்டு,  அமவெ  யமாவும்  எரிந்து  முடியும்வெமர

பமார்த்துக்  வகமாண்டிருந்து  விட்டு  பிறகு  வீட்டுக்குளசள  வசேனறமான.  மூனறு

சதமாட்டக்கமாரர்களும்  இமத  ஆர்வெத்சதமாடு  கவெனித்துக்  வகமாண்டிருந்துவிட்டுக்  கீசழ

உட்கமார்ந்து அந்தப் புதிய விஷயத்மதப் பற்றிப் சபசேத் வதமாடங்கினமார்கள.
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“சேந்சதகமில்லமாமல் இது மிக மிக முக்கியமமான வசேய்தியமாகத்தமான இருக்க சவெண்டும்.

எனன அழகமான மகவயழுத்து!” எனறு ஹசசேன கூறினமான.

“அந்த முத்திமர எனன சிவெப்பமாக இருந்தது! நிசேமாம் அல்முக் அவெர்கள இது சபமானற

முத்திமரமயத்தமான  உபசயமாகிப்பது  வெழக்கம்.  அது  இரத்தத்  துளிசபமால்

உருகிசயமாடிக்வகமாண்டிருப்பமதப் பமார்” எனறமான அலி.

சேமாம்பல்களுக்கிமடசய அந்தச் சிவெந்த அரக்குத் துளிகள உருகிமமறவெமதப் பமார்த்துக்

வகமாண்டு உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள. சிறிதுசநரத்திற்குப் பிறகு அகமது அங்கிருந்து, முட்மட

கட்டிக் வகமாண்டிருந்த சேமாம்பல் ஆகமாவிடம் சபமாய்ச் சசேர்ந்தமான.

ஆயீஷமாவுக்கு  எந்த  விதமமான  குமறயும்  இல்மல.  அவெளுக்கு  ஏதமாவெது  சவெண்டுமமா

எனறு  உமமார்  சகட்டவபமாழுது.  சிறிது  சநரம்  சிந்தித்து  விட்டு,  உமட  மதப்பதற்கமாகப்

புதியபட்டுத் துணி வகமாஞ்சேமும், அதிசல பினனுவெதற்கமாக வவெளளிச் சேரிமக வகமாஞ்சேமும்

புனுகும்,  அம்பரும்  கூந்தல்  எண்மணயும்.  சவெண்டுவமனறமாள.  அதற்கு  சமல்  எதுவும்

சகட்கவில்மல.  வமருகு  தீட்டிய  தங்கத்  தமலச்  சேரம்  ஒனமற  அவென  அவெளுக்குக்

வகமாடுத்ததும், ஆனந்தத்தமால் குதித்தமாள. பிறகு அமதத் தமலயிசல அணிந்து வகமாண்டும்,

கூந்தமல அதற்குத்  தகுந்தபடி  முடிந்து  வகமாண்மட  சபமாட்டுக்  வகமாண்டும்.  வநடுசநரம்

வவெளளிக்  கண்ணமாடியில்  அழகு  பமார்த்துக்  வகமாண்டிருந்தமாள.  சில  சேமயங்களில்

அவெனுடன  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டிருக்கும்  வபமாழுசத,  அப்படிசய  அவெனருகில்

சேமுக்கமாளத்தில்  கமாமல  நீட்டிப்  படுத்துக்  வகமாண்டு  தூங்கத்  வதமாடங்கி  விடுவெமாள.

வீட்டிசலயிருந்த  சவெமலக்கமாரர்களமான  பமாரசீகர்கமளப்  பற்றி  அவெள  சிறிது  தமாழ்ந்த

கருத்சத வகமாண்டிருந்தமாள.

“எமதச் வசேமானனமாலும் நமாமளக்கு நமாமளக்கு எனறுதமான வசேமால்லுகிறமார்கள.  சநற்று

நடந்தமதப் பற்றிப் சபசுவெமார்கள. சவெமலகமள நமாமளக்கு ஒத்திப் சபமாடுவெமார்கள” எனறு

உமமாரிடம் கூறினமாள.

“இருந்தமாலும் அவெர்கள மகிழ்ச்சியமாக இருக்கிறமார்கள அல்லவெமா?”

அயீஷமா  அமத  நிமனத்துப்  பமார்க்கவில்மல.  அது  உண்மமதமான!  அவெர்கள  எளிதில்

அழுது விடுகிறமார்கள. அதுசபமாலசவெ விமரவில் சிரித்தும் விடுகிறமார்கள. அது ஒரு நல்ல

தனமமதமான.

“அயீஷமா!  நீ  சநற்மறப்  பற்றியும்  எண்ணுவெதில்மல;  இனமறயப்  வபமாழுதிசலசய

எப்வபமாழுதும் வெமாழுகிறமாய்!”

219



“நீங்கள  இருக்கும்சபமாது  நமான  சவெறு  எமதயும்  நிமனப்பதில்மல”  எனறு  கூறி

அவெனுமடய கண்கமளக் கூர்ந்து சநமாக்கினமான.

இந்த மமாதிரி, அவெள கூர்ந்து பமார்க்கும் சபமாவதல்லமாம், யமாஸ்மிமயப் பற்றிய எண்ணம்

உமமார்  மனத்மதக்  கலங்கச்  வசேய்துவிடும்,  அயீஷமாவின  கண்களும்,  அவெள  தமலமய

சவெகமமாகத்  திருப்புகினற  பமாவெமும்  யமாஸ்மியினுமடயமதப்  சபமாலசவெயிருந்தன.

இத்தமனயமாண்டுகளும்  தமான  கமாரண  மில்லமாமல்  யமாஸ்மிமயப்  பற்றி

எண்ணிக்வகமாண்டிருப்பமத  உமமார்  புரிந்து  வகமாண்டமான.  அவெள  திடீவரனறு  இறந்து

விட்டமாள.  அவெளுமடய  மரண  சவெதமன.  அமதப்  பற்றி  அவென  ஜபமாரக்குடன  கூடப்

சபசேவில்மல.  இந்த  சவெதமனக்  கமாட்சிதமான  அவெமன  வநருப்புப்  சபமால்  எரித்துக்

வகமாண்டிருந்தது.  அவதல்லமாம்  விழித்துக்  வகமாண்டிருக்கும்  உண்மமயமான  நிமலயமான

இந்தச் சூழ்நிமலயில் ஒரு பழங்கனவு சபமால விலகிப் சபமாய் விட்டது.

யமாஸ்மியின  கரங்களிசல  அவென  அனுபவித்த  இனபம்  சவெதமன  கலந்ததமாக

இருந்தது.  ஆனமால்,  அயீஷமாவுடன இருப்பது அமமதிமயக் வகமாடுத்தது.  சுற்றிலும் சுவெர்

எடுக்கப்பட்ட சதமாட்டத்தில் மலர்ந்திருக்கும் சரமாஜமாப்பூக்களின இதழ்கள, எங்கும் பரந்து

கிடப்பது  சபமானற  இனபம்  நிமறந்தது  அயீஷமாவின  அனபு.  இந்த  இனபத்திற்கு

மணிக்கணக்கும்  இல்மல,  மனிதர்களின  குறுக்கீடும்  இல்மல.  இருப்பினும்,  இந்த

இனபத் சதமாட்டத்துக்குளசள இமடயிமடசய யமாஸ்மியின எண்ணமும் படர்ந்து வெந்தது.

சில  சேமயங்களில்,  அவெள  கமளத்துப்  சபமாய்க்  கிடக்கும்  சபமாது,  தமலமயச்  சிறிது

தூக்கினமால், விண்மீன வீட்மட சநமாக்கி முக்கமாட்டுத் துணி கமாற்றில் பறக்க யமாஸ்மி நடந்து

வெருவெமதப் பமார்க்கலமாம் சபமால் சதமானறும்.

இரண்டு வெமாரங்களுக்குப் பிறகு,  கமளத்துப் சபமான ஒரு குதிமரயிசல வெந்த அவெசேரச்

வசேய்தியமாள ஒருவென, நிசேமாம் அவெர்களிடமிருந்து அமழப்புக் வகமாண்டு வெந்தமான. உடசன

புறப்பட்டு  எவ்வெளவு  சீக்கிரமமாக  வெரமுடியுசமமா  அவ்வெளவு  சீக்கிரமமாகசவெ  நகருக்கு

வெரும்படி நிசேமாம் அறிவித்திருந்தமார்.

மறுநமாள  கமாமல  உமமார்  அயீஷமாவிடம்  விமட  வபற்றுக்  வகமாண்டசபமாது  அவெள

கண்களில்  நீர்  நிமறந்து  கமாணப்பட்டமாள.  தனமனயும்  உடன  அமழத்துச்  வசேல்லும்படி

மணிக்கணக்கமாக மனறமாடினமாள. “தங்கமள அல்லமா பமாதுகமாப்பமாரமாக” எனறு கூறி அவென

கமாதுக்குளசள, “அயலமாருடன வசேல்ல சநரும் சபமாது ஆயுதம் இல்லமாமல் சபமாகமாதீர்கள”

எனறு எச்சேரித்தமாள.

வெமாசேலில், இஷமாக், உமமாருக்குச் சேலமாம் வசேய்வெதற்கமாக வெந்தமான. வநடு நமாமளக்கு முன

விலக்கப்பட்ட  சேமாம்பல்  ஆகமா  எனபவென  மூமலயிசல  ஒளிவெது  சபமால  உமமாருக்குத்
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சதமானறியது.  குதிமரமய  நிறுத்திக்  வகமாண்டு,  “எனன  இஷமாக்,  அந்தக்  கமட  கட்ட

கருப்பன இனனும் இங்சகயமா சுற்றிக் வகமாண்டு திரிகிறமான?” எனறு சகட்டமான.

இஷமாக்  பணிவுடன  வெணங்கி,  “தமலவெசர!  சநற்று  இரவு  வதமாழுமகக்குப்  பிறகு

தமாங்கள  சர  நகருக்குப்  பயணப்படப்  சபமாவெதமாகத்  வதரிந்து  வகமாண்சடன.  தமாங்கள

எப்வபமாழுது  திரும்புவீர்கள  எனபது  இமறவெமனத்  தவிர  சவெறு  யமாருக்குத்  வதரியும்?

இந்த அரண்மமன எனனுமடய வபமாறுப்பில் விடப்பட்டிருக்கிற கமாரணத்தமால்...”

“அதற்கமாக...?”

“எல்லமாப் வபண்கமளயுசம கண்கமாணிக்க சவெண்டியது இனறியமமயமாதது. இத்தமன

வபரிய  சதமாட்டத்தில்  ஓர்  இளம்  வபண்  தனியமாகத்  திரிவெது  அவ்வெளவு  நல்லதல்ல.

சேமாம்பல் ஆகமாவும் அருகில் உளள ஊரிசலசய இருந்தமான. ஆகசவெ, நமானதமான...”

உமமார், தன பினனமால் இருந்த பமடவீரர்களின பக்கம் திரும்பி, “உங்களிசல ஒருவென,

அந்தக்  கருப்பமனப்  பிடித்துக்  குதிமரயிசல  ஏற்றி  மவெத்துக்  வகமாண்டு,  நிசேமாப்பூரிசல

வகமாண்டு சபமாய் அங்குளள சேந்மதயிசல அவிழ்த்து விடுங்கள.  அவென மறுபடியும் இந்த

வெமாசேல்படி ஏறக்கூடமாது. இது என கட்டமள” எனறமான.

தன  அனபுக்குரிய  அயீஷமாமவெத்  தன  சதமாட்டத்திசல,  இனவனமாருவென

கண்கமாணிக்கும்படி  சிமறமவெத்து  விட்டுப்  சபமாக  உமமார்  விரும்பவில்மல. மூனறு

நமாட்கள  வதமாடர்ந்து  உமமார்  சர  நகரம்  சநமாக்கிப்  பயணம்  வசேய்து  வகமாண்டிருந்தமான.

இமடயிமடசய  தூங்குவெதற்கமாக  விடுதிகளிசல  தங்கிச்  வசேனறமான.  நிசேமாப்பூர்

ஊருக்குளசள  வசேனறமால்  மக்கள  குழுமி  வெரசவெற்பதும்  வெமாழ்த்துமரப்பதுமமாக  சநரம்

வீணமாகி விடுவமனறு அவென ஊமரவிட்டு விலகிசய வசேனறமான. இருப்பினும் வகமாரசேமான

மக்கள, கூட்டங்கூட்டமமாக அவெமனப் பமார்க்க வெந்து கூடினமார்கள.

மூனறமாவெது  நமாள  இரவு  தங்குவெதற்கமாக  வெழியில்  ஒரு  விடுதியில்  பயணத்மத

நிறுத்தியசபமாது,  மகயில்  பருந்துடன  வெந்த  ஒரு  குதிமரவீரன  உமமாமரயணுகி  சேலமாம்

வசேய்தமான.

“குவெமாஜமா  அவெர்கசள,  தங்கள  பயணம்  வவெற்றியமடவெதமாக!  இசதமா  ஒரு

முனனறிவிப்புக்  குறிப்பு  இருக்கிறது”  எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட,  தனனுமடய

இடுப்பில் வசேமாசுகியிருந்த ஒரு வவெளளிக் குழமாமய எடுத்தமான. அந்தக் குழமாய் ஒரு சபனமா

அளசவெ  இருந்தது.  ஒரு  மணிசநரத்திற்கு  முனனமால்  நமான  எனனுமடய  பருந்மதப்

பறக்கவிட்சடன.  ஆற்மற  சநமாக்கிப்  பறந்து  வகமாண்டிருந்த  ஒரு  நமாமரமயப்

பிடிப்பதற்கமாக நமான அமதப் பறக்கவிட்சடன. ஆனமால் அது சமற்றிமசே சநமாக்கிப் பறந்து

வகமாண்டிருந்த  ஒரு  புறமாமவெப்  பிடித்துக்வகமாண்டு  வெந்தது.  எனக்கும்  இதற்கும்
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சேம்பந்தமில்மல. நமான தங்களுக்குத் துனபந் தர சவெண்டுவமனறு வசேய்தி வகமாண்டுசபமான

அந்தப் புறமாமவெப் பிடிக்கவில்மல. இந்தப் பருந்மதக் வகமாண்டு சவெட்மடயமாடுவெது என

வதமாழில்.  தங்கள  வசேய்தி  தமடப்படுத்தப்  வபற்றதற்கு  எனமன  மனனிக்கசவெண்டும்.

அதன கமாலிசல கட்டியிருந்த குழமாயும்,  அந்தக் குழமாயில் மவெத்திருந்த வசேய்தியும் இசதமா

இருக்கினறன”  எனறு  வசேமால்லி  அந்தக்  குழமாய்க்குள  இருந்த  இரண்டு

விரற்கிமடயளவுளள  சிறுதமாள  ஒனமற  எடுத்து  உமமாரிடம்  வகமாடுத்தமான.  அதில்  ஒசர

ஒருவெரி எழுதியிருந்தது. அது இதுதமான.

“கூடமார மடிப்பவென உமமார் சர நகர் சநமாக்கிச் வசேனறு வகமாண்டிருக்கிறமான.”

அதன கீசழ மகவயழுத்துப் பதிலமாக ஓர் எண் குறிப்பிடப் பட்டிருந்தது.

“இதனமால்  ஒனறும்  வகடுதலில்மல.  நீ  சபமாகலமாம்”  எனறு,  எனன  வசேமால்வெமாசனமா

எனறு நினறுவகமாண்டிருந்த பருந்துக்கமாரனிடம் கூறினமான. “ஆம்!  அந்தப் புறமா சமற்குத்

திமசே சநமாக்கியமா வசேனறு வகமாண்டிருந்தது?” எனறு சகட்டமான.

“மமறந்து  வகமாண்டிருக்கும்  கதிரவெமன  சநமாக்கி  அம்புசபமால்  பறந்து

வகமாண்டிருந்தது.  அந்தச் வசேய்திமயப் பமார்த்தவுடன,  தமாங்களும் இங்கு வெந்திருப்பதமாகக்

சகளவிப்பட்சடன.  அல்லமாவின  திருவுளளப்  படிசய  எல்லமாம்  நடக்குவமனறு

எண்ணிக்வகமாண்டு தங்களிடம் வெந்சதன” எனறு அவென பதில் கூறினமான.

அந்தச் சிறிய வவெளளிக் குழமாமயத் தன விரல்களினமால் திருப்பிப் பமார்த்துக்வகமாண்சட

யமார்  இந்தச்  வசேய்திமய  அனுப்பி  ருக்கலமாம்  எனறு  உமமார்  சயமாசித்தமான.  யமாருக்கமாக

அனுப்பப்பட்ட வசேய்தியமாக இருக்கும் எனறும் வதரியவில்மல. அந்தப் புறமாவிற்குத் தமான

புறப்பட்ட இடமும்,  சபமாய்ச் சசேரசவெண்டிய இடமும் நனறமாகத் வதரியும்.  ஆனமால்,  அது

சபசேமுடியமாது!  அந்தக் குழமாயிலிருந்து மிக வமல்லிய புனுகு வநடி வீசியது.  அவென சர

நகருக்குப்  சபமாவெது,  கமாசேர்குச்சிக்  அரண்மமன  வெமாசிகளுக்கு  மட்டுசம  வதரியும்.

நிசேமாப்பூரில்  அவென  நுமழயமாத  படியமால்,  அங்கு  யமாருக்கும்  வதரியமாது.  நிசேமாம்

அவெர்களுமடய  உளவெமாளிகள  முன  கூட்டிசய  அவெருக்கு  அறிவிக்கப்  புறமாவினமூலம்

வசேய்தியனுப்பியிருக்கலமாம்.  எழுதியவென முக்கிய எழுத்மதக் வகமாண்சட யமார் எழுதியது

எனசறமா அதன அடியில் உளள எண்மணக்வகமாண்சடமா,  வபறுபவென அவெமன இனனமார்

எனற  அமடயமாளங்  கண்டு  வகமாளவெமான.  எந்த  வெழியில்  சயமாசித்தமாலும்,  அதன

உண்மமமய, அந்தச் வசேய்தியின வபமாருமள உமமார் வதரிந்து வகமாளள முடியவில்மல.

ஏசதமா  ஒரு  உணர்ச்சியில்,  அந்தக்  குழமாமயயும்  தமாமளயும்,  தனனுமடய

சதமாற்மபக்குளசள  மவெத்துக்  வகமாண்டமான  உமமார்.  எங்சகமாசபமாய்க்  வகமாண்டிருந்த

தனமனப்பற்றிய  வசேய்திமயத்  தனனிடசம  அந்தப்  பருந்து  வகமாண்டுவெந்து  சசேர்த்தது
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நூற்றில்  ஒரு  நிகழ்ச்சியமாகசவெ  பட்டது.  அமத  எண்ணி  அவென  யப்பமடயவில்மல.

ஆனமால் அதன கருத்மத எண்ணிக் கலங்கிக் வகமாண்டிருந்தமான!
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32. வெமாளமாயுதம் நீதி வெழங்கிய கமாட்சி!

நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களுக்கு  சநர்  எதிரமாக  ரத்தினக்கம்பளத்தில்  உமமார்

உட்கமார்ந்திருந்தமான.  அரசேருமடய  வெமானநூற்  கமலஞன,  உலக  அமமப்பமாளரமான

நிசேமாமிடம்  எதிர்த்துப்  சபசியது  இதுதமான  முதல்  தடமவெ.  அந்த  வியப்பிலிருந்து  அவெர்

இனனும் மமாறுதல் அமடயவில்மல.

“நம்முமடய  முனசனற்றப்  பமாமதயிசல  நீ  ஏன  மறுப்பு  எனகிற  கல்மலத்  தூக்கி

வயறிந்தமாய்?” எனறு நிசேமாம் திரும்பத் திரும்பக் சகட்டமார்.

விஷயத்மத  அறிந்து  வகமாளவெதில்  அவெசேரப்பட்டமாலும்  நிசேமாம்  அமமதியமாகசவெ

விளங்கினமார். சசேல்ஜக் சேமாம்ரமாஜ்யத்மதக் கிட்டத்தட்ட இரண்டு தமல முமறகளமாக அவெர்

வபமாறுப்புடன  நிர்வெகித்து  வெளர்த்து  வெருகிறமார்.  பமாமலவெனப்  பிரசதசேத்திலிருந்து

வதமாடங்கிச்  சீனத்துப்  வபருஞ்சுவெர்  வெமரயிலும்,  கமானஸ்டமானடிசநமாபிள  சகமாட்மட

கண்ணுக்  வகட்டுந்துரம்  வெமரயில்  ஆசியமாமவெயும்  ஐசரமாப்பமாமவெயும்  பிரிக்கும்

கமால்வெமாயின குறுக்கமாக அவெருமடய உமழப்பின பயனமாக உருவெமான சேமாம்ரமாஜ்யம் பரந்து

கிடந்தது.  வெடக்குப்  பனிப்  பிரசதசேத்திலிருந்து  வதற்குப்  பமாமலவெனப்  பிரசதசேமமான

அசரபிய நமாடு வெமர யிருந்தது.

வமலிந்த தன விரலில் இருந்த முத்திமர சமமாதிரத்மதச் சுற்றித் திருப்பிக்வகமாண்சட

நிசேமாம்  சபசினமார்.  அரசேர்  உலகவமனனும்  குடும்பத்தின  தந்மத  சபமானற  நிமலயில்

இருப்பவெர்.  அவெருமடய  வசேயல்கள  அவெருமடய  பதவிக்குத்  தகுந்தபடி  இருக்க

சவெண்டும்.  அவெருமடய  சபமாரமாடுந்  திறமம  சவெற்று  மதத்மதச்  சசேர்ந்த

மக்களினங்கமளயும்  அவெர்களுமடய  நமாடுகமளயும்  இஸ்லமாமியக்வகமாடியின  கீழ்க்

வகமாண்டு வெந்து சசேர்த்திருக்கிறது.

அவெரமடந்த  வவெற்றிகள  தமாய்நமாட்டில்,  அவெருமடய  நிமலமய

உயர்த்தியிருக்கினறன.  இவ்வெளவு  இருப்பினும்,  சுல்தமான  மமாலிகமா  நமாகரிக  மில்லமாத

துருக்கியன ஒருவெனின சபரசன.  அவெருமடய நமாற்பது லட்சேம் பமடவீரர்கள பமடகள,

அமமதி  தவெழும்  இந்தக்  வகமாரசேமான  நமாட்டு நகரங்களிசல  தங்குமமானமால்,  மக்கள

அவெர்களமால்  துனபுறும்படி  சநரிடும்.  சமலும்,  சபமார்க்களத்திசல  பயனபட்ட  முரட்டு

வீரம், நமாட்டுப்புறத்து மக்கமளத் துனபுறுத்தத் வதமாடங்கிவிடும்.

இந்தப் பட்டமாளம் எனபது எனன? வெடக்கில் உளள துருக்கியர்களும், சபமாருக்கமாகசவெ

அடிமமகளமாக  வெளர்க்கப்பட்ட  துருக்கியருக்குப்  பிறந்த  வகளலமாமியர்களும்
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ஜமார்ஜியர்களும்,  துருக்சகமாமியரும்,  கமாட்டுமிரமாண்டி  அரபியரும்  ஆகிசயமார்  அடங்கிய

கூட்டசம  நம்முமடய  சசேமனப்பட்டமாளம்.  இதிசல  வகமாரசேமானியர்  சிலரும்,  மிகக்

குமறந்த  அளவு  பமாரசீகர்க  அல்லது  பமாக்தமாது  அரமாபியர்கள  கலந்திருக்கிறமார்கள.  சபமார்

நிறுத்தம் ஏற்பட்டு,  இந்தச் சசேமனகவளல்லமாம் வெந்து சவெமலயில்லமாமல் நம்மிமடசய

தங்கசநரிட்டமால்  வவெறிபிடித்த  அவெர்களமால்  சும்மமாயிருக்க  முடியமாது.  உளநமாட்டுக்

குழப்பம் உண்டமாகி,  நமாடு  பமாழமடந்துவிடும்.  ஆகசவெதமான  அவெர்கமள  எப்வபமாழுதும்

சபமாரிசலசய  ஈடுபடுத்தி  மவெக்க  சவெண்டும்.  கீழ்த்  திமசேயில்  சபமார்  முடிவுவபற்று

விடுமமானமால்,  சமற்றிமசேயில்  வதமாடங்கசவெண்டும்.  அல்லமா  அருளபுரிந்தமால்

சமற்சகயுளள  இரண்டு  அருமமயமான  பரிசுகள  நடிக்குக்  கிமடக்கும்.  அந்தக்

கமானஸ்டமாண்டி  சநமாபிலும்,  எகிப்தும்  ஆகிய  இரு  சதசேங்களும்  நம்  வெசேமமாகிவிட்டமால்

எவ்வெளவு வபருமமயமாக இருக்கும்?

நிசேமாமின  கூர்மமயமான  அறிவினமால்  தீட்டப்வபற்ற  இந்தத்  திட்டம்  உமமாமரத்

திடுக்கிட  மவெத்தது.  இஸ்லமாத்தின  ஒரு  பிரிமவெச்  சசேர்ந்த  கமாலிப்பின  நமாட்மடயும்,

சீசேர்களின  கமடசிப்  பமாதுகமாப்புக் சகமாட்மடயமாக  விளங்கும் ஓரிடத்மதயும் வெமளத்துக்

வகமாளள  ஒரு  புனிதப்சபமார்.  இசத  புனிதப்  சபமாரினமால்,  தன  கண்  முனசன  வஜருசேலம்

வீழ்த்தப்  பட்டமத  உமமார்  பமார்த்திருக்கிறமான.  கமாய்ந்து  சபமான  சதமாலுடன  கூடிய

உருவெம்சபமாலத்  தளர்ந்து  கமாணப்பட்ட  நிசேமாம்,  வவெல்லப்பட  முடியமாத  அதிகமாரத்தின

ரசேவெமாதியமாக மனிதர்களின விதிகமளவயல்லமாம் அடக்கியமாளும் மமாயவித்மதக்கமாரரமாகத்

சதமாற்றமளித்தமார்.  இந்தத்  சதமாற்றம்  சேற்று  சநரசம  இருந்தது.  பிறகு  மமாறிவிட்டது.

ஒவ்வவெமாரு பமடவயடுப்பிலும் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்மபயும், வபமாருள இழப்மபயும்

ஈடுகட்டுவெதற்கு  மறுபடியும்  ஒரு  பமடவயடுப்பு  நடத்தித்  தீரசவெண்டும்.  வவெற்றிமயத்

சதடித்தரும்  அமமப்பமான  வசேல்ஜஷுக்  சசேமனக்கு நிசேமாம்  அவெர்களுமடய  புதிய

சேமாம்ரமாஜ்யத்திசல  இடமில்மல.  அப்படியமானமால்,  சபமாரிட்டுக்  வகமாளமளயடித்சத

வெமாழ்க்மக  நடத்தும்  ஆயிரக்  கணக்கமான  துருக்கியப்  பமடத்தமலவெர்களுக்கும்

இந்தியமாவிலிருந்து வகமாண்டுவெரப்பட்ட சபமார் யமாமனகளுக்கும் வெழி எனன?

“ஒரு  வபரிய  சேமாம்ரமாஜ்யத்மதத்  தமாங்கள  சசேனமாபலத்தின  உதவியமால்  உண்டமாக்கி

விட்டீர்கள.  ஆனமால்,  அந்த  சேமாம்ரமாஜ்யத்மத  நிமலக்கமவெத்துக்  கமாப்பமாற்றுவ்தற்கு,

இனனும்  வபரிய  சசேமன  சதமவெப்படுகிறது.  அந்தப்  புதிய  சசேமனக்குத்  தீனிசபமாடப்

புதிய  புதிய  நமாடுகமளப்  பிடிக்கசவெண்டியிருக்கிறது.  இப்படிசய

சபமாய்க்வகமாண்டிருந்தமால் இதன முடிவுதமான எனன?”

உமமார்  இந்தக்  சகளவிமயக்  சகட்டதும்  நிசேமாம்  அவெமனத்  திடுவமனறு  நிமிர்ந்து

பமார்த்தமார். தனனுமடய வெமானநிமல ஆரமாய்ச்சிமயயும், எப்வபமாழுதமாவெது, எவெளமாவெது ஒரு
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வபண்மணயும்  திரமாட்மசே  மதுமவெயும்  தவிர  சவெறு  எமதயும்பற்றி  உமமார்

சிந்திப்பதில்மல எனறு நிசேமாம் இதுவெமர நிமனத்துக் வகமாண்டிருந்தமார்.  உமமாரும், மமாலிக்

ஷமாவும் ஒத்து வெருகிறவெமரயிசல நிசேமாமின திட்டங்கள எந்தவிதமமான இமடயூறுமினறி

நடக்கமுடியும்.  ஆனமால்  மமாலிக்  ஷமா,  சபமார்க்களத்திலிருந்து  வகமாரசேமானுக்குத்  திரும்பி

வெந்தமால்  அவெர்  ஆட்சிப்  வபமாறுப்மபத்  தமாசன  நடத்தத்  வதமாடங்கிவிடுவெமார்.  அப்படி

சநர்ந்தமால்  நிசேமாமின  அதிகமாரம்  குமறய  சநர்ந்துவிடும்.  ஆகசவெதமான,  அவெர்  அந்த

சேமாம்ரமாஜ்யத்தின  நிர்வெமாகப்  வபமாறுப்பு  எனவறனறும்  தனமகயிசலசய  இருக்க

சவெண்டுவமனறும்,  சுல்தமான  மமாலிகமா  வதமாடர்ந்து  பமடவயடுப்பு  நடத்திக்

வகமாண்டிருக்க சவெண்டுவமனறும் அவெர் விரும்பினமார்.  அவ்வெமாசற தன விருப்பப்படிசய

நடக்கசவெண்டும் எனறும்,  அவ்வெமாறு நடக்குவமனசற ஆண்டவென விதித்திருப்பதமாகவும்

அவெர் உறுதியமாக நம்பினமார்.

“சுல்தமான  அவெர்கள  இந்தப்  பமடவயடுப்புகமள  நடத்த  சவெண்டுவமனபதும்  நமாம்

இந்த  நமாடுகமள  ஆளசவெண்டு  வமனபதும்  ஆண்டவெனுமடய  திருவுளளப்படி

நிச்சேயிக்கப் பட்ட கட்டமளயமாகும்” எனறு நிசேமாம் கூறினமார்.

தன  கீசழயிருந்த  இரத்தினக்  கம்பளத்தின  வநசேவெமமப்மபப்  பமார்த்துக்  வகமாண்சட

“கிரகங்களின  பலமனப்  பற்றி  நமான  சுல்தமானுக்குப்  வபமாய்  கூறசவெண்டு  வமனபதும்

திருவுளளக்  கட்டமளதமாசனமா?”  எனறு  உமமார்  சகட்டமான.  அவெனுமடய  மனதில்  ஒரு

குழப்பம்  இருந்தது.  ஆனமால்  அசதமாடு  தனக்கு  எனறு  ஒரு  திடமும்  கூடசவெ  வெந்தமத

உமமார் அறிந்து வகமாண்டமான!

உமமாருமடய சகளவிக்கு பதிலுக்குத் தமாசன ஒரு சகளவி சகட்டமார் அவெர்.

“நட்சேத்திரங்கமளக்  வகமாண்டு  ஒரு  மனிதனின  விதிமயயறிந்து  வகமாளளலமாம்

எனபமத நீ நம்புகிறமாயமா?” எனறமார் நிஜமாம்.

“இல்மல.” எனறமான உமமார்.

“நமானும்தமான  நம்பவில்மல”  எனறு  புனசிரிப்புடன  கூறிய  நிசேமாம்  இனிசமலமாவெது

உமமார்  தன  ஏற்பமாட்டுக்கு  ஒத்து  வெருவெமானமா  எனறு  எண்ணினமார்.  “நட்சேத்திரங்களமால்

கமாணப்படும் பலன வபமாய்யமாக இருக்குமமானமால் சுல்தமான மமாலிகமா அவெர்கமள வவெற்றிப்

பமாமதயில் வெழிநடத்தக் கூடிய ஒரு நல்ல பலமன நீ ஏன கூறக்கூடமாது? அவெருக்கு எழுத நீ

ஏன மறுக்கசவெண்டும்?”  இப்படிக் சகட்ட நிசேமாமுக்கு, சில நமாட்களமாக அவெமரக் குழப்பி

வெந்த ஒருவிஷயம் நிமனவுக்கு வெந்தது. உடசன அமதயும் சகட்டமார்.

“கமாசேமார்குச்சிக்கிலிருந்து  நீ  அனுப்பிய  கடிதம்  என  மகக்குக்  கிமடப்பதற்கு  நமானகு

நமாட்கள  முனனதமாக,  ஹமசேன  இபின  சேமாபமா  எனற  ஒரு  மனிதன  எனனிடம்  வெந்தமான.
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வெருங்கமாலத்மதயறிந்து  வசேமால்லக்  கூடிய  திறமமயுளளவென  எனறு  கூறி,  இனனும்

சிலநமாட்களில் தங்களுக்கு, அரசேருமடய வெமானநூற் கமலஞரிடமிருந்து “முடியமாது” எனற

ஒசர வசேமால்லுடன ஒரு கடிதம் வெரும் எனறு கூறினமான. இந்த ஹமாஸைமான எனபவென யமார்?

அவெனிடம் நீ இரகசியங்கமளக் கூறசவெண்டிய கமாரணம் எனன?

“அவென  ஒரு  புதிய  மதசபமாதகன!  வஜருசேலத்தில்  அவென  எனனுடன  சபசினமான.

ஆனமால் அந்தச் வசேய்தி அனுப்பப்படுவெதற்கு முனனமால்,  நமான யமாரிடமும் அமதப்பற்றிக்

கூறவில்மல” எனறு உமமார் கூறினமான.

“இருக்கமுடியமாது கமாசேர் குச்சிக்கிலிருந்து இங்கு கடிதம் வகமாண்டு வெந்த குதிமர வீரன

இங்குவெந்து  சசேர  எட்டுநமாள  ஆயிற்று.  ஆனமால்  அவென  வெருவெதற்கு  நமானகு  நமாட்கள

முனனமாசலசய ஹமாசேமானுக்கு விஷயம் வதரிந்திருக்கிறது”.

யமாசரனும்,  ஒவ்சவெமார்  இடத்திலும்  சவெறுசவெறு  குதிமரகமளப்  புதிது  புதிதமாக

மமாற்றிக்வகமாண்டு  வவெகு  சவெகமமாக  வெந்தமால்  கூட  நமானகு  நமாட்களில்  அவ்வெளவுதூரம்

வெருவெ  வதனபது  முடியமாத  கமாரியம்.  தமான  வசேய்தியனுப்பிய  ஆள  சர  நகரம்  வெந்து

சசேருவெதற்கு முனனமாசல அந்நகரிசலயுளள யமாருக்கும் தனனுமடய வசேய்திமயப்பற்றித்

வதரிந்துவிடும்  எனறு  நிமனக்கசவெ  முடியமாது.  தனனுமடய  வசேய்தி  கமாற்றிசல  பறந்து

வெந்திருந்தமால்  ஒழிய,  அது  அவ்வெளவு  சீக்கிரம்  இங்சக  வதரியும்  எனபதில்  வபமாருள

இல்மல.  உமமார்  தன  இடுப்பில்  இருந்த  வவெளளிக்  குழமாமய  நிமனத்துக்  வகமாண்டமான.

இந்தக்  குழமாமய  ஒரு  புறமா  வகமாண்டு  வெந்திருக்கிறது.  அது  சபமாலசவெ,  தமான  நிசேமாமுக்கு

அனுப்பிய  வசேய்திமய  ஒரு  புறமாதமான,  நமானசக  நமாட்களில்  கமாசேர்கச்சிக்கிலிருந்து  சர

நகருக்குக் வகமாண்டு வெந்திருக்க முடியும்.

அப்படியமானமால் யமாசரமா தனனுமடய வீட்டிசல தனமன உளவு பமார்த்திருக்கிறமார்கள.

உளவெறிந்து  இரண்டு  முமறயும்  சர  நகருக்குச்  வசேய்தியனுப்பி  யிருக்கிறமார்கள.  அயீஷமா

வெமாக  இருக்குமமா?  அல்லது  இஷமாக்கமா?  அவெர்கள  இரண்டு  சபருசம  எழுதப்  படிக்கத்

வதரியமாதவெர்கள எனறு வசேமால்லியிருக்கிறமார்கசள!

“இவ்வெளவு  தூரத்மத  முனசற  நமாட்களில்  ஒரு  புறமா  கடந்து  வெர  முடியும்!”  எனறு

உமமார் கூறினமான.

உமமார்  எமதப்பற்றிக்  கூறுகிறமான  எனபமதக்  கவெனித்துணரமாத  நிசேமாம்,  தன

திட்டத்திசலசய குறியமாக, “அப்படியமானமால்,  உமமார்!  இப்வபமாழுசத சுல்தமானுக்கு எழுது.

சபமாமர  நிறுத்திவிட்டு  வெந்தமால்  ஆபத்து  சநரிடும்  எனறு  உடசன  எழுதிக்வகமாடு.

சேமாமர்கண்டிற்கு, ஒரு புறமாவின மூலம் இந்தச் வசேய்திமய அனுப்புசவெமாம்.”
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“ஆபத்து  ஒனறுமில்மலசய!  சபமார்  வதமாடர்ந்து  நமடவபற  சவெண்டுவமனறு  நிசேமாம்

விரும்புகிறமார் எனறு எழுதுகிசறசன!” எனறமான உமமார் புனசிரிப்புடன!

“அட, ஆண்டவெசன! உமமார் நீ எனன குழந்மத மமாதிரி விமளயமாடுகிறமாய்?”

“அப்படியமானமால்,  நமான உண்மமயமாகச் வசேமால்கிசறன. அப்படியும் எழுத மமாட்சடன.

இப்படியும் எழுத மமாட்சடன.  உண்மமமயயும் எழுத மமாட்சடன;  வபமாய்மயயும் எழுத

மமாட்சடன; எமதயுசம நமான எழுதப் சபமாவெதில்மல”.

அந்தக் கமடசி வெமாக்கியம் நிசேமாமின கமாதில் அமறவெதுசபமால விழுந்தது. வெமலசபமால்

பினனிக்  கிடந்த  அவெருமடய  முகச்  சுருக்கங்களுக்கு  மத்தியின  இருந்த  கண்களமால்

அவெமன  உற்று  நமாக்கினமார்.  தன  மககளமால்  முழங்கமால்கமள  இறுக்கிப்  பிடித்துக்

வகமாண்சட, “எனனிடமமா இப்படிச் வசேமால்லுகினறமாய்?” எனறு கூவினமார்.

“வசேமானனது  வசேமானனதுதமான;  வசேமால்லமாமல்  இருக்கப்  சபமாவெதில்மல”  எனறு

அமமதியமாக உமமார் பதில் அளித்தமான.

சிறிதுசநரம்  நிசேமாம்  சபசேமாமல்  இருந்தமார்.  “சேமாதமாரண  கந்மதத்  துணியுடன  திரிந்த

மமாணவெனமான உனமன இந்த சேமாம்ரமாஜ்யத்தின சிறப்புக்குரிய மூனறமாவெது தகுதிக்கு நமான

உயர்த்திவிட்சடன. புதிய பஞ்சேமாங்கம் அமமத்தசபமாது, முல்லமாக்கள உனமனக் கல்லமால்

அடித்துக்  வகமால்லமாமல்  கமாத்தவென  நமான!  உனனுமடய  ஆரமாய்ச்சியிசல  உதவி

வசேய்வெதற்குப் வபரும் வபரும் சபரமாசிரியர்கமளவயல்லமாம் வகமாடுத்சதன.  இப்வபமாழுது

உனக்குச்  வசேமாந்தமமாக  எத்தமன  அரண்மமனகள,  எவ்வெளவு  வசேமாத்துக்கள!  எவ்வெளவு

வபமான  நமாணயங்கள  இருக்கினறன.  அத்தமனயும்  யமாரமால்  வெந்தன?  இப்வபமாழுது  நீ

உண்மமசய  சபசுசவென  எனகிறமாசய,  இதற்குமுன  சுல்தமான  மமாலிகமாவிடம்  எத்தமன

வபமாய்கள வசேமால்லியிருக்கிறமாய் எனபது எனக்குத் வதரியமாதமா? அவதல்லமாம் சபமாகட்டும்,

நமான  சகட்கும்  இந்தக்  சகளவிக்கு  உண்மமயமாகப்  பதில்  வசேமால்.  எனனுமடய

திட்டங்கமளச் சிமதக்க சவெண்டும் எனறு நீ எண்ணுவெதற்குக் கமாரணம் எனன?”

“மமாலிகமா அவெர்கமளப் புதியபுதிய பமட வயடுப்புகளில் ஈடுபடுத்தி,  அவெமர ஒரு

பமடத் தளபதியின நிமலயில் வவெகு தூரத்திசலசய நிறுத்தி மவெத்துவிட்டமால் தமாங்கசள

இந்த சேமாம்ரமாஜ்யத்மத  அரசேமாளலமாம் எனறு தப்புக் கணக்குப் சபமாடுகிறீர்கள எனறுதமான

நமான நிமனக்கிசறன. இதுதமான உண்மம!”

நிசேமாம்  ஒரு  துணிமய  வயடுத்துத்  தன  உதடுகமளத்  துமடத்துக்  வகமாண்டமார்.

அவெருமடய மக விரல்கள நடுநடுவவெனறு நடுங்கின.
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“உனமனப்சபமால்  இரண்டு  மடங்கு  வெயதுமடய  நமான,  எனனுமடய

ஆயுளகமாலத்திசல  எனக்கமாக  உமழக்கவில்மல  வயனபமதயும்  இஸ்லமாத்திற்க்கமாகசவெ

பணிவசேய்து வெருகிசறன எனபமதயும் நீ மறுக்கிறமாயமா?”

“அது எனக்குத் வதரியும்” எனறு உமமார் கூறினமான.

“உனனுமடய  சநமாக்கம்  எனக்குப்  புரிகிறது.  அரசேமாங்க  நிதியிலிருந்து  உனக்குப்

பதினமாயிரம் வபமானவகமாடுக்கச் வசேமால்கிசறன. அது சபமாதுமமா!” எனறு நிசேமாம் சகட்டமார்.

“அது  சபமாதமாது!  சுல்தமான  முகமதுவின  தங்கச்  சிங்கமாதனத்மதக்  வகமாடுத்தமாலும்

எனக்குப் சபமாதமாது”

“பதிமனயமாயிரம் வபமான தரச் வசேமால்கிசறன.”

எதிசரயிருந்த வெயது முதிர்ந்த அந்த மனிதமன உமமார் நிமிர்ந்து பமார்த்தமான. இவ்வெளவு

வபரிய  வதமாமகமயக்  வகமாடுத்துத்  தனமன  வெசேப்படுத்த  எண்ணும்  சிறு  மதிமயயும்

நிமனத்துப் பமார்த்தமான. “நிசேமாம் அவெர்கசள! இது நமாள வெமரயிலும் தமாங்கள எனக்கு உதவி

வசேய்து வெந்திருக்கிறீர்கள எனபமத நமான மறுக்கவில்மல;  மறக்கவும் இல்மல.  ஆனமால்,

தமாங்கள  எனமன  விமலக்கு  வெமாங்கி  விடவில்மல  எனபமதயும்  நிமனவுப்படுத்திக்

வகமாளளுங்கள. எனமன நமாசன விற்றுவிடவும் நமான எண்ணவில்மல.”

“அப்படியமானமால் அக்சரமாசனமாசிடம் சபமா! மத விசரமாதிகளிடம் சபமா! எங்சகயமாவெது நீ

விரும்புகிற  இடத்துக்குப்  சபமா!  எனனுமடய  ஆதரமவெ  இனிசமல்

எதிர்பமார்க்கமாசத! எனனுமடய  உப்மபத்  தினபவெர்கள  எனமனப்  சபமாலசவெ

இஸ்லமாத்திற்குப்  பணி  வசேய்பவெர்களமாக  இருக்க  சவெண்டும்.  இஸ்லமாத்தின  விசரமாதிகள

என  முகத்திசல  விழிக்கக்  கூடமாது”  எனறு  வசேமால்லிக்  கதமவெ  சநமாக்கி

மகமயக்கமாட்டினமார்.  உமமார்  எழுந்து,  திரும்பிச்  வசேனறமான.  அவென  கதவின  அருகில்

வசேல்லும்சபமாது,  நிசேமாம்.  ஏசதமா  வசேமால்வெது  சபமாலிருந்தது.  ஆனமால்  அவெர்  அவெமனத்

திரும்ப  வெரும்படி  கூப்பிடவில்மல.  வதமாழுமக  விரிப்பினசமல்  மண்டியிட்டு

வமக்கமாமவெ சநமாக்கித் திரும்பி, அல்லமாவின வபயர்கள அத்தமனமயயும் கூறித் வதமாழுது

வகமாண்டிருந்தமார்.

“சேமாந்தி உண்டமாகட்டும்” எனறு கூறிக் வகமாண்சட உமமார் வவெளிசயறினமான.

தன வெமாழ்வுப் பமாமதக்கு வெழியமாயிருந்த மற்வறமாரு கதவும் முடிக்வகமாண்டமத உமமார்

உணர்ந்தமான. மீண்டும் திறக்க முடியமாதபடி அந்தக் கதவு முடிக் வகமாண்டு விட்டது.

தனமனச்  சுற்றி  எனன  நடக்கிறது  எனபமதசய  கவெனிக்கமாமல்  நமாற்சேந்தி  வெழியமாக

நடந்து வகமாண்டிருந்தமான உமமார்.  அவெனுக்கருகிசல ஒரு மனிதன கூப்பமாடு சபமாட்டமான.
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திடுவமனறு ஏற்பட்ட அந்தக் குழப்பத்தில் உடல்கள உருண்டன.  வெமளந்த வெமாளகளின

ஒளி வவெயிலில்  தகதகத்தது.  “மூலமாஹத்துக்கள!  மத  மறுப்புக்கமாரர்கள!அடி,  வகமால்லு!”

குரல்கள  கூக்குரலிட்டன.  வவெளமளயங்கியும்,  சிவெப்புக்  கமால்சேட்மடயும்  அணிந்திருந்த

ஓர்  உருவெம்  தன  எதிரிசல  வீரர்களின  மத்தியிசல  சிக்கிக்  வகமாண்டிருப்பமதயும்,  அந்த

மனிதனின  கழுத்திசலயிருந்து  ரத்தம்  வபமாங்கி  வெழிவெமதயும்,  வெமலயில்  பிடிபட்ட

மிருகம் சபமால அவென வெமாய் திறந்து மூச்சுத் திணறிக் வகமாண்டிருப்பமதயும் கண்டமான.

ஒரு  மக  அவென  முகத்மத  சநமாக்கி  வெந்தது.  விரல்கள  முக்மகப்பிடித்து  ஆட்டிப்

பினனுக்குத்  தளளின.  வெமளந்த  கத்திவயமானறு  மறுபடியும்  அவென  கழுத்தில்  பமாய்ந்து

தமலமய  சவெறுபடுத்தியது.  துண்டுபட்ட  அந்தத்  தமல  எல்சலமாருக்கும்  வதரியும்படி

உயரத்தில் தூக்கிக் கமாண்பிக்கப்சபட்டது.

இனவனமாரு  வவெளமள  உருவெம்  சேந்தியின  குறுக்சக  ஓடியது.  தடுமமாறிய  அந்த

உருவெத்மத விரட்டிச் வசேனறவெர்கள சூழ்ந்து, வகமாண்டமார்கள. வெமாட்கள அந்த உருவெத்தின

சமல் பமாய்ந்தன. அதன வவெளமள யமாமடகள வசேந்நிறமமாக மமாறின.

வகமால்லுவெதற்கமாகசவெ திடுவமனறு கூடிய அந்தக் கூட்டத்தின மத்தியிசல தமாடியுடன

நினற  முல்லமா  ஒருவெர்  தன  மககமள  யுயர்த்தி  “மதமறுப்புக்  கமாரர்கள  ஒழிக!”  எனறு

கூறினமார்.  அவெர்  கூறுவெமதக்  சகட்டுவிட்டு  ஒரு  பத்து  வெயதுச்  சிறுவென  அழத்

வதமாடங்கினமான.  அந்த  இஸ்லமாமிய  மதகுரு  அந்தச்  சிறுவென  இருந்த  பக்கம்  திரும்பி,

“மதநம்பிக்மகயுளளவெர்கசள,  ஏழமாவெது  வகமாளமகக்  கமாரர்களின  வெமாரிசு  ஒனறு  இசதமா

இருக்கிறது” எனறமார்.

பயந்து கத்திக் வகமாண்சட, அந்தப் மபயன ஓடினமான. உமமாமரக் கண்டவுடன, அங்சக

பமாய்ந்து  வெந்து,  அவெனுமடய  அங்கிமயப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு,  “குவெமாஜமா  அவெர்கசள!

இளவெரசசே! அவெர்கள எனமனத் துனபுறுத்தமாமல் கமாப்பமாற்றுங்கள!” எனறமான.

மகயில் கத்தியுடன பமாய்ந்து வெந்த அமரத்தமாடி வெளர்ந்த இமளஞன ஒருவென அழுது

வகமாண்டிருக்கும்  அந்தப்  மபயமனப்  பிடித்தமான.  உமமார்  அவெமன  அப்புறத்திசல

தளளிவிட்டு,  “எனன  இது?  சர  நகரத்தில்  சினனஞ்சிறு  குழந்மதகமளயமா

சவெட்மடயமாடுகிறீர்கள! எட்டி நில்!” எனறு உமமார் அதட்டினமான.

கத்தியுடன  நினற  அந்த  இமளஞனின  பக்கத்திசல  சகமாபத்தமால்  முகத்தில்

சிவெப்சபறிய அந்த முல்லமா சதமானறினமார். “குவெமாஜமா உமமார் இபின இப்ரமாஹீம் அவெர்கசள!

அமமச்சேர்  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களின  ஆமணப்படிதமான,  மத  விசரமாதிகளமான  இந்த

ஏழமாவெது  வகமாளமகக்  கமாரர்கள  மரண  மமடகிறமார்கள.  வெமாளமாயுதம்  எனனும்  நீதி,

மதமறுப்பு  எனனும்  நூமலத்  துண்டிக்கிறது.  இதிசல  நீங்கள  தமலயிடமாதீர்கள!”
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இவ்வெமாறு  அவெர்  வசேமால்லிக்  வகமாண்டிருக்கும்சபமாசத  அந்த  இமளஞன  தன  கத்தியமால்

பயந்து வகமாண்டிருந்த அந்தப் மபயமனத் தமாக்கினமான.

அசத  சேமயத்தில்,  உமமாரின  பினனமாலிருந்து  அவென  இடுப்மபச்  சுற்றிக்  வகமாண்ட

இரண்டு  வெலியமககள  அவெமனப் பினனுக்கு  இழுத்தன.  “வெந்துவிடு  அல்லது

உனனுமடய உயிரும் பறிக்கப்பட்டுவிடும், விமரவில் வெமா” எனறு அக்சரமாசனமாஸ் அவென

கமாதுக்குளசள  வசேமால்லிக்வகமாண்டிருந்தமான.  இதற்குள  அந்தப்  மபயன  வெயிற்றிசல

பலமுமற குத்தப்பட்டு, அவெனுமடய அழுகுரல் படிப்படியமாகக் குமறந்துசபமாயிருந்தது.

அக்சரமாசனமாஸ்  அவெமன  இழுத்துக்  வகமாண்சட,  வமதுவெமாக  நடந்து  வகமாண்சட

“எனனிடம் வியமாபமார விஷயமமாகப் சபசுவெதமாக நடித்துக் வகமாண்டு வெமா” எனறமான.

உமமாருக்கு,  நமாற்சேந்தியிசல  நடக்கும்  குழப்பத்மதத்  திரும்பிப்  பமார்க்கமாமல்  இருக்க

முடியவில்மல.  அங்கு  மிங்கும்  ஓடிக்  வகமாண்டிருக்கும்  மனிதர்களுக்கு  இமடசய

குதிமரயினசமல் அமசேயமாமல் உட்கமார்ந்திருந்த ஒரு பருத்த மனிதமனக் கவெனித்தமான.

அவ்வெளவு  தூரத்தில்  இருந்தும்  கூட,  நீலத்  தமலப்பமாமகயுடன  இருந்த  நிசேமாமின

ஒற்றர்  தமலவென  டுனடுஷ்  அவென  எனபமத  உமமார்  அறிந்து  வகமாண்டமான.  இரண்டு

நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு சேந்திசல தமான நிற்பமத உமமார் கண்டமான. அவெனுக்கு எதிசர

சேற்று தூரத்தில், ஒரு குயவென சேக்கரத்தில் பமாமனகள வசேய்து வகமாண்டிருந்தமான.  மீண்டும்,

மீண்டும்,  தன  மககளுக்கிமடசய  இருந்த  களிமண்ணுக்கு  அந்தக்  குயவென  உயிர்

வகமாடுத்துப் பமாண்டமமாக உருவெமாக்கிக் வகமாண்டிருந்தமான.

ஆனமால்,  அந்த நமாற்சேந்தியிசல மனிதப் பமாண்டங்கமள ஒளிவீசும் உருக்குக் கத்திகள

உமடத்துக்  வகமாண்டிருப்பமதயும்  புழுதி  மண்ணிசல  குருதி  விழுந்து  கலப்பமதயும்

உமமார் கண்டமான.

“எனசனமாடு,  வமதுவெமாக  நடந்து  வெமாருங்கள  ஒற்றர்  தமலவென  நம்மமத்  வதமாடர்ந்து

வெருகிறமான” எனறு அக்சரமாசனமாஸ் கூறினமான.

அவெர்களுக்குப்  பினனமாசல  ஒரு  குதிமர,  சமசல  சபமாகமாமல்,  சேண்டித்தனம்  வசேய்து

வகமாண்டு நினறது.  அதன கடிவெமாளச் சேங்கிலிகளின ஓமசே சகட்டது.  கமடகளில் இருந்த

மனிதர்கள,  கூட்டங் கூட்டமமாக நமாற்சேந்திமய சநமாக்கி ஓடினமார்கள. “அந்த நமாய்!”  எனறு

உமமார் கத்தினமான.

“வமதுவெமாகப்  சபசுங்கள!  அந்த  நமாய்  நிசேமாமின  நமாய்  தமாங்கள  நிசேமாமின  ஆதரமவெ

இழந்து விட்டீர்கள” எனறு அக்சரமாசனமாஸ் எச்சேரித்தமான.
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“நமாங்கள சேச்சேரவிட்டுக் வகமாண்டமால் எனன? நமான அவெருமடய பமகவென அல்ல. நமான

இந்த நமாய்க்குப் பயப்பட சவெண்டியதில்மல.”

“ஆனமால்,  நமான இந்தக் கும்பலுக்குப் பயப்பட சவெண்டியருக்கிறசத!  இப்படிவயமாரு

கும்பல்  முல்லமாக்களமால்  தூண்டிவிடப்பட்டு,  இரத்த  வவெறி  பிடித்துத்  திரிவெமத  நீங்கள

இதற்கு முன பமார்த்திருக்கிறீர்களமா?”

கூட்டமமாக  நினறு  வகமாண்டிருந்தவெர்களின  முதுகுப்புறமமாகக்  குனிந்தபடி,  உமமாமர

இழுத்துக் வகமாண்டு வசேனற அக்சரமாசனமாஸ் ஒரு கம்பளி வியமாபமாரியின கமடக்குளசள

நுமழந்தமான.

அந்த வியமாபமாரி, வவெளியில் நடக்கும் குழப்பத்மதப் பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமான.

அங்கிருந்த ஒரு முட்மடமயச் சுட்டிக் கமாட்டிய அக்சரமாசனமாஸ், “ஹபி,  எங்களுக்கு

ஏழு சவெண்டும்” எனறமான.

எவ்விதமமான  பதிலும்  சபசேமாமல்  கமடக்கமாரன  அவெர்கமளப்  பினபுறத்திற்கு

அமழத்துச் வசேனறமான.

ஒரு  குறுகிய  கதமவெ  மமறத்துக்  வகமாண்டிருந்த  ஒரு  திமரமய  இழுத்து,  “ஏழு

வபமாருளுக்குரியவெர்கள  இந்த  சநரத்தில்  மதுவெருந்தி  மகிழ்ந்திருப்பமார்கள”  எனறு

வசேமானனமான. அவெர்கள உளசள நுமழந்ததும் மறுபடி அந்தத் திமரமயயிழுத்து மமறத்து

விட்டமான.

“என இடுப்மபப் பிடித்துக் வகமாண்டு இறங்குங்கள. வெமளந்து வசேல்லக்கூடிய படிகள

கிட்டத்தட்ட  இருபது  இருக்கினறன”  எனறு  கூறிக்வகமாண்டு  அக்சரமாசனமாஸ்  கீசழ

இறங்கினமான.  இருளிசல,  உமமாரும்  அவென  பினசன  இறங்கிச்  வசேனறமான.  சிறிது  தூரம்

இறங்கிய  பின,  அந்த  படிகள  வெமளயும்  ஓரிடத்திசல,  வவெளிச்சேம்  வதரிந்தது.  சுவெர்

மமாடக்குழி ஒனறிசல ஒரு வமழுகுவெர்த்தி எரிந்து வகமாண்டிருந்தது. அக்சரமாசனமாஸ் அமத

எடுத்துக்  வகமாண்டு  அந்த  இடத்திற்குப்  பலமுமற  வெந்து  சபமான  பழக்கமுமடயவென

சபமால முனசன நடந்தமான.

குவித்து  மவெத்திருந்த  வபமாருளகளுக்கிமடசயயும்,  குப்மபக்  கூளங்களுக்

கிமடசயயும், உமமாமர அமழத்துச்வசேனற அவென, ஒரு வபரிய கம்பளி முட்மடயருகிசல

வெந்தவுடன,  “வகமாஞ்சேம்  இமத  நகர்த்துவெதற்கு  உதவி  வசேய்யுங்கள.  சிறிது  தூரம்

நகர்த்தினமால்  சபமாதும்  நமாம்  எனன  ஒற்றர்  தமலவென  சபமால்  பருமனமாகவெமா

இருக்கிசறமாம்?” எனறமான.
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“நீதமான எனசனமாடு இருந்தமால் எவ்விதமமான ஆபத்தும் இல்மலசய!  ஏன இந்த எலி

வெமளக்குளசள சபமாய் ஒளிய சவெண்டும்?” எனறு உமமார் சகட்டமான.

அக்சரமாசனமாஸ்  வபமாறுமமயில்லமாமல்  நிலவெமறப்  படிகமள  சநமாக்கினமான.  தமான

மட்டுசம அந்த முட்மடமய நகர்த்த சவெண்டியிருந்தது.

அந்தக்  கனத்மதத்  தனனமால்  தளள  முடியமாது  எனறதும்  அக்சரமாசனமாஸ்  வதமாடர்ந்து,

“குவெமாஜமா உமமார் அவெர்கசள,  ஒரு சவெமள உங்கள வீட்டிசலயிருந்தமால்,  நமான பத்திரமமாக

இருக்கலமாம்!  ஆனமால்  சேற்று  முனசன  உங்கள  கமாலடியிசல  சேரணமமடந்தமாசன  அந்தச்

சிறுவென தப்பினமானமா?” மதக் கலகத்திலிருந்து தப்பிசயமாடுவெது என வெமாழ்வில் இது முதன

முமறயல்ல.  சமலும்,  டுனடுஷ்  எனமன  எப்படியமாவெது  பிடித்துவிடவும்  என  மீது

ஏதமாவெது குற்றம் சுமத்தி உடனடியமாகக் வகமானறு விடவும் கமாத்துக் வகமாண்டிருக்கிறமான.

இமத  நமான  உறுதியமாகச்  வசேமால்லமுடியும்.  எனமனக்  வகமானறு  விட்டு  எனனுமடய

கமடயில்  உளள  வபமாருளகமளவயல்லமாம்  வகமாளமளயடித்து  விடுவெமான.  தங்கள

வபமாருளகளும்  அங்சகதமான  இருக்கினறன.  தமாங்கள  தயவுவசேய்து  என  பினசன

வெமாருங்கள! இப்வபமாழுது இந்த மூட்மடமய, இந்தக் கயிற்மறக் வகமாண்டு சுவெர் அருகில்

இழுத்து மமறக்க உதவி வசேய்யுங்கள” எனறமான.

கம்பளி  மூட்மட  மமறத்துக்  வகமாண்டிருந்த  இடத்திலிருந்து  வசேனற  ஒரு  குறுகிய

வெழியில் அவெர்கள இருவெரும் வசேனறு வகமாண்டிருந்தமார்கள. சிறிது சநரம் நினறு கவெனித்த

பிறகு  அக்சரமாசனமாஸ்  உமமாமர  அமழத்துக்  வகமாண்டு  சிறுக  சிறுக உயர்ந்து  வகமாண்சட

வசேனற  அந்தப்  பமாமத  வெழியமாக  மூடப்பட்டிருந்த  கதவுக்கு  வெந்து  சசேர்ந்தமான.  உடசன,

வகமாஞ்சேம் கூடத் தயங்கமாமல் அந்தக் கதமவெத் திறந்து அதன அருகில் இருந்த ஒரு பரணில்

வமழுகுவெர்த்திமய மவெத்தமான.

இதமமான  குளிர்ச்சியும்,  மதுவின  மணமும்  வபமாருந்திய  ஒரு  நிலவெமறக்  குளசள

தமாங்கள வசேல்வெமத உமமார் உணர்ந்தமான. சுவெர் ஒரவமல்லமாம் சிறிய பீப்பமாய்களும், வபரிய

பீப்பமாய்களுமமாக  அடுக்கி  மவெக்கப்பட்டிருந்தன.  நடுவில்  இருந்த  இடத்தில்  ஒரு

விரிப்பின  சமல்  ஆறு  மனிதர்கள  உட்கமார்ந்து  சபசிக்  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவிர்கள

அருகிசல  விளக்வகமானறு  எரிந்து  வகமாண்டிருந்தது.  அக்சரமாசனமாஸின  பக்கம்

சேமாதமாரணப்பமார்மவெயுடன  திரும்பிய  அவெர்களின  கண்கள,  உமமாமரக்  கருத்துடன

ஆரமாய்ந்து பமார்க்கத் வதமாடங்கின.

நீண்ட சேலமாம் ஒனறு வசேய்து விட்டு பணிவுடன, அக்சரமாசனமாஸ் விலகிக் வகமாண்டமான,

கல்லூரிப் சபரமாசிரியர் சபமாலத் சதமானறிய ஒருவெர் உமமாமர வெரசவெற்க முனவெந்தமார்.
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“வெருக!  வெருக!  நட்சேத்திரங்களின  தமலவெசர!  அழித்து  ஒதுக்கப்  வபற்ற  இந்த

ஆத்மமாக்களின கூட்டத்திற்கு வெருக!

“இனறு எங்கள ஒவ்வவெமாருவெருமடய தமலக்கும் விமல கூறப்பட்டிருக்கிறது” எனறு

இனவனமாருவென விளக்கங் கூறினமான.

உமமார் அவெர்கமள வியப்புடன ஆழ்ந்து கவெனித்தமான. ஒருவென, எகிப்திய வமமாழியின

மிகக் கனமமான உச்சேரிப்புடன சபசினமான; ஒருவென கிழிந்த சமலங்கியணிந்து மகயில் ஒரு

தடியும் சேமாமியமார்கள மவெத்திருக்கும் பிச்மசேப் பமாத்திரமும் மவெத்திருந்தமான. மற்றவெர்கள,

நல்ல  பணம்  பமடத்த  வெணிகர்கள  சபமால்  சதமானறினமார்கள.  ஆனமால்,  அவெர்கள

அமனவெரும் ஒரு விஷயத்தில் ஒசர மமாதிரியமாகக் கமாணப்பட்டமார்கள.  அவெர்கள கண்கள,

அவெர்களுமடய  அறிவின  திறத்மதயும்  நல்ல  மனப்பமானமமமயயும்

கமாட்டுவெனவெமாயிருந்தன. எமதயும் வசேய்து முடிக்கக்கூடிய கமாரியவெமாதிகளமாகவும் அவெர்கள

சதமானறினமார்கள.

“குவெமாஜமா  உமமார்  அவெர்கசள,  வெமாளமாயுதத்திற்குப்  பயந்து  தற்கமாலிகமமாக

மமறந்திருக்கும்  இந்த  நல்ல  கூட்டமாளிகமளப்  பற்றி  தங்களுக்கு  அறிமுகப்  படுத்த

விரும்புகிசறன.  நமான  ஒரு சபரமாசிரியன.  அசதமா  அங்சக  இருக்கிறமாசர,  அவெர்

உலகச்சுற்றுப்  பிரயமாணம்  வசேய்து  வெருபவெர்.  அவெருமடய  கமதகளிசல  மமலகமளயும்

வபயர்த்து  விடக்கூடியவெர்.  அந்த  அடுத்த  ஆள  சேமாமியமார்  எனறு  நமான  வசேமால்ல

சவெண்டியதில்மல. நமானகமாவெதமாக இருப்பவெர் பருமனமாக இருக்கிறமாசர அவெர்தமான எளளு

வியமாபமாரி  -  அழிக்கப்பட்ட  ஆனமால்  இனிமமயமான  சேரக்குகமளயும்  அவெர்  வியமாபமாரம்

வசேய்கிறமார்.  அப்புறத்தில்  இருக்கும்  இரட்மடயர்கள  இஸ்கமானிலிருந்து  ஓய்வுக்கமாக

வெந்திருக்கும்  கனவெமானகள.  சூதமாட்டத்தில்  மட்டும்  அவெர்கமள  நம்பக்கூடமாது.

அனபர்கசள!  இப்வபமாழுது,  உமமார் அவெர்கமளச் சசேர்த்து நமாம் ஏழு சபரமாகி விட்சடமாம்.

நட்சேத்திரப் சபரமாசிரியர் அவெர்கள நம்முடன சசேர்ந்து,  வபருமமப் படுத்துவெமார்களமானமால்

நமாம் இப்வபமாழுசத புறப்படலமாம்.”

“தங்களுமடய  பண்பினமால்  நமான  வபருமமப்  படுத்தப்  படுகிசறன”  எனறு  உமமார்

புனசிரிப்புடன கூறினமான.

வகமாரசேமான நமாட்டிசல,  ஒரு புதிய மதத்மதப் சபமாதிக்கக் கிளம்பியிருக்கும் ஏழமாவெது

வகமாளமகக்கமாரர்கமளப்  பற்றி  அவென  சகளவிப்பட்டிருக்கிறமான.  ஆனமால்  அவென

சகளவிப்பட்ட  கமதகள  ஒனறுக்வகமானறு  முரணமாயிருந்தன.  ஏழமாவெது  நபி  ஒருவெர்

வெருவெமார்  எனறு  எதிர்பமார்க்கும்  நம்பிக்மக  யுமடயவெர்கள  எனறு  அவெர்கமளப்  பற்றிச்

சிலர்  கூறினமார்கள.  புதிய  மதத்மதப்  சபமாதித்து,  இஸ்லமாமிய  மதத்மத  மறுப்பவெர்கள
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எனறு  சிலர்  கருதினமார்கள.  மற்றும்  சிலசரமா,  அவெர்கள,  சதவெமதகளின  அருளமாசலமா,

அல்லது  துர்  ஆவிகள,  குட்டிச்சேமாத்தமான  இவெற்றின  உதவியமாசலமா  மமாயவித்மதகள

வசேய்பவெர்கள  எனறு  கூறினமார்கள.  அருகிசல  உளள  நமாற்சேந்தியிசல  தங்கமளச்

சசேர்ந்தவெர்கள இரத்தம் சிந்திக் வகமாண்டிருக்கும்வபமாழுது, இங்சக உட்கமார்ந்து சவெடிக்மக

சபசிக்  வகமாண்டிருக்கக்கூடிய  இவெர்களின  மனிதத்  தனமமமயப்  பற்றி  உமமார்  சவெறு

விதமமாக நிமனத்தமான.  இருப்பினும்,  இந்தச் சேமயத்தில் அவெர்களுமடய சபமார்மவெமயக்

கிழித்வதறிய முயற்சிப்பது முட்டமாள தனமமாகிவிடும் எனறு சபசேமாமல், இருந்தமான.

“ஹமாசேமான  இபின  சேமாபமா  உங்களுடன  இருக்கிறமானமா?  நமான  அவெமனப்  பமார்க்க

சவெண்டும்” எனறு உமமார் சகட்டமான. அந்த ஆறு சபரும் ஒசர மமாதிரியமாக, அவென பக்கம்

திரும்பினமார்கள.  அந்தப்  சபரமாசிரியர்  கூடப்சபசேமாமல்  இருந்தமார்.  பிறகு,

அக்சரமாசனமாஸ்தமான முதலில் சபசினமான.

“குவெமாஜமா  உமமார்!  தங்கமளப்  பமார்ப்பதற்கமாக  ஹமாசேமான  மமாதக்  கணக்கமாக  கமாத்துக்

வகமாண்டிருக்கிறமான” எனறமான அக்சரமாசனமாஸ்.

அவெர்களுமடய பயம் தளர்ந்தது. சபரமாசிரியர் சபசேத் வதமாடங்கினமார். “ஹமாசேமான இங்கு

இல்மல.  சில  நமாமளக்கு  முன  அவென  நிசேமாமமப்  பமார்க்கச்  வசேனறமான.  ஆனமால்

இப்வபமாழுது மமலக்குப் சபமாய்விட்டமான!”

நீண்ட  நமாமளக்கு  முன  சகளவிப்பட்ட  ஒரு  விஷயம்,  சேட்வடனறு  உமமாரின

உளளத்தில் பளிச்சிட்டது.  முதன முதலில் பமாபிசலமான மணல் சமட்டிசல ஹமாசேமாமனச்

சேந்திக்க  சநர்ந்தசபமாது,  அவென  தமான  எனறும்  உயரமமான  இடங்களிசலசய  உலவுபவென

எனறு  கூறியிருக்கிறமான.  சர  நகருக்குப்  பினனமால்  உளள  மமலப்  பிரசதசேத்தில்தமான

ஹமாசேமான பிறந்து வெளர்ந்தவென. ஏழமாவெது வகமாளமகக் கமாரர்களின தமலவென வபயர் சஷக்

அல்வஜபலமா  எனறும்,  மமலத்தமலவென  எனறும்  மக்கள  சபசிக்  வகமாளவெமதயும்

சகட்டிருக்கிறமான.  அப்படியமானமால்  ஹமாஸைமானும்,  மமலத்  தமலவெனும்...?  உமமாருக்கு

விஷயம் ஒருவெமாறு புரிவெது சபமாலத் சதமானறியது.

ஹமாஸைமாமன  எப்படியும்  சேந்திக்க  சவெண்டும்  எனறு  உமமார்  விரும்பினமான.  சேந்தித்து,

தனமனப் பற்றிய வசேய்திகமள, கமாசேமா குச்சிக்கில் சவெவு பமார்த்த ஒருவெனிடமிருந்து, தபமால்

புறமாவின  மூலம்  அவென  வதரிந்து  வகமாண்டது  ஏன  எனறு  சகட்க  சவெண்டும்.  தனமன

அவென உளவு பமார்க்க சவெண்டிய கமாரணத்மதயும் வதரிந்துவகமாளள சவெண்டும்.  சமலும்,

டுனடுஷ்  உமடய  கண்களின  எதிரில்  சர  நகரில்  இருந்து  வெருவெது  அவெனுக்குப்

பிரியமில்மல.  மீண்டும் தனமன நிசேமாம் அமழக்கும்படி ஏற்பட்டு விடுவெமதயும் உமமார்

விரும்பவில்மல.
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அக்சரமாசனமாஸ்,  உமமார்  அருகிசல  வநருங்கி  வெந்து  சேமாய்ந்துவகமாண்டு,  வமல்லிய

குரலிசல,  ஹமாஸைமான  தங்கமள  எதிர்பமார்த்துக்  வகமாண்டிருக்கிறமான.  தங்களுமடய

கண்மணக் கவெர்ந்த அழகி ஒருத்தி அவெனிடம் இருக்கிறமாள” எனறமான.

அற்ப  சநரத்துக்குத்  தன  கண்களுக்கு  அழகமாகத்  சதமானறிய  வபண்கள

எத்தமனசயமாசபர்  இருக்கிறமார்கள.  அவெர்களில்  இவெள  யமாசரமா?  எனறு  நிமனத்த

உமமாருக்கு, அயீஷமாவின நிமனவு வெந்து இதயத்தில் இடம் பிடித்துக் வகமாண்டது.

“சேரி நீ எனமன ஹமாஸைமானிடம் அமழத்துச் வசேல்கிறமாயமா?” எனறு சகட்டமான.

அமமதியமாகக்  கவெனித்துக்வகமாண்டிருந்த  சபரமாசிரியரின  பக்கம்  திரும்பினமான

அக்சரமாசனமாஸ் “நமாங்கள அங்சகதமான புறப்பட்டுக் வகமாண்டிருக்கினசறமாம்” எனறு கூறிய

அவெர்கள  சபச்சில்  துனபம்  வதமானித்தது.  “இருப்பினும்,  முற்றிலும்  புதியவெரமான

தங்களுக்கு அது எளிதமான வெழியல்ல; பமாதுகமாப்பமானதுமல்ல. அரசேரின வெமானநூற்கமலஞர்,

நிசேமாப்பூர்  நகரத்து  குவெமாஜமா  உமமார்  எனற  உயர்ந்த  நிமலயில்  இருந்தமாலும்கூட  அது

தங்கமள அமழத்துச் வசேல்ல உகந்த வெழியல்ல.”

“நமாங்கள  ஒரு  புதிய  மதத்மதச்  சசேர்ந்தவெர்கள  எனற  அளவுக்குத்  தங்களுக்கு

எங்கமளப்பற்றி  நனறமாகத்  வதரியும்.  அமதத்  வதரிந்து  வகமாண்டு,  நமாங்கள  இங்சக

இருப்பமதயும்  பமார்த்துவிட்டு,  தமாங்கள  வவெளியிசல  வசேனறு  வீதியிசல  திரியும்  ஓர்

ஒற்றனிடசமமா, அல்லது ஒரு முல்லமாவிடசமமா இபினகு ஷமாக்கின நிலவெமறயில், ஏழமாவெது

வகமாளமகக்கமாரர்களின தமலவெர்கள சிலர் இருக்கிறமார்கள எனறு வசேமானனமாசல சபமாதும்,

எங்கள  உடல்களிலிருந்து  எங்கள  தமலகள  உடசன  துண்டித்து  விடப்படும்.  அத்தமன

ஆபத்தமானது இந்த விஷயம்!”

“உண்மமதமான” எனறு விரக்தியுடன உமமார் ஒப்புக்வகமாண்டமான.

“மிக  மிக  உண்மம!  எங்கமளப்  வபமாறுத்தவெமரயில்  தமாங்கள  இஸ்லமாத்மத

மூடநம்பிக்மகயுடன  பினபற்றுகிறவெர்  அல்ல  எனபது  நனறமாகத்  வதரியும்.  இனனும்

தமாங்கள  ஏதமாவெது  ஒரு  விஷயத்தில்  உறுதி  வசேமானனமால்  அந்த  உறுதி  குமலயமாமல்

கமாப்பமாற்றுவீர்கள  எனபமதயும்  அறிசவெமாம்.  ஆகசவெ,  தமாங்கள  இங்சக  கண்டமதசயமா,

ஹமாஸைமனப்  பமார்க்கப்சபமாகும்  வெழிகளில்  கமாணப்  சபமாவெமதசயமா,  தமாங்கள

யமாரிடமும் கூறமமாட்டீர்கள  எனறு  உறுதிகூற  சவெண்டு  வமனறுதமான  நமாங்கள

எதிர்பமார்க்கிசறமாம்.”

உமமார் சிறிதுசநரம் சயமாசித்து விட்டு, “சேரி நமான உறுதி கூறுகிசறன” எனறமான.
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“நனறு! நனறு!” எனறு ஆசமமாதித்த அந்த சேமாமியமார், “திருக்குரமான மீது ஆமணயிட்டு

நமாம் சேத்திம் வசேய்யவில்மல எனபமதயும் வதரிந்து வகமாளளுங்கள.  இந்தக் கூட்டத்மதச்

சசேர்ந்தவெர்கள,  உண்மமவெமாதிகள!  இந்த உலக இயந்திரத்தில் கடவுமள எதிர்பமார்ப்பமத

நமாங்கள  நிறுத்தி  வவெகு  நமாட்களமாகினறன.  இந்தக்  கூட்டத்மதச்  சசேர்ந்த  நமாங்களும்

தங்கமள சமமாசேம் வசேய்ய மமாட்சடமாம் எனபமதயும் அறிந்து வகமாளளுங்கள.  எங்களிசல

யமாரும்  இதுவெமர  வெமாக்குமமாறியதில்மல.  எங்களிசல  சிலர்,  இரகசியத்மத  வவெளியிடச்

வசேய்வெதற்கமாக உயிருடன சதமாலுரிக்கப் பட்டிருக்கிறமார்கள.  உயிர்சபமாயிருக்கிறசத தவிர,

இரகசியம் சபமானதில்மல!”

அதிகம் சபசேமாத அர்மீனியனமான அக்சரமாசனமாஸ்,  கண்ணமாடிக் குவெமளகமள எடுத்து,

ஒரு  சிறிய  பீப்பமாயிலிருந்து  வவெளமள  மதுமவெ  யூற்றி  ஏழுசபருக்கும்  வகமாண்டு  வெந்து

வகமாடுப்பமத உமமார் வியப்புடன கவெனித்தமான.

“கமாவெல்கமாரர்கமள  ஏமமாற்றுவெதற்கமாக  நமாம்,  திருமமறயமால்  பழிக்கப்பட்ட  மதுமவெ

மமறவெமாகக்  குடித்துவிட்டுப் பிதற்றுகிற குடிகமாரக்கும்பமலப்சபமால்  நடிக்க சவெண்டும்.

நகர்க்கமாவெலர்கள,  இதுசபமானற  சிறிய  பமாவெங்கமளயும்  அதற்கமாகக்  கிமடக்கும்  சிறிய

மகக்கூலிமயயும்  நம்பித்தமான  வெமாழ்கிறமார்கள!  இப்வபமாழுது  உங்கள  குவெமளகமளத்

தூக்கிக்வகமாளளுங்கள.  எங்சக  சபமாகிசறமாம்  எனசறமா  எதற்குப்  சபமாகிசறமாம்  எனசறமா

நமக்குத் வதரியமாது” எனறு கூறிக் வகமாண்சட சபரமாசிரியர் உமமாமர உற்று சநமாக்கினமார்!

தத்தம் குவெமளகமள உயரத்துக்கி அமனவெரும் மதுமவெக் குடித்தமார்கள.

இரண்டுநமாள  பயணத்  வதமாமலவில்  மமலப்பிரசதசேத்தில்  உளள  ஓரிடத்தில்

அமனவெரும்  சேந்திக்க  சவெண்டுவமனறு  குறிப்பிட்டு  விட்டு  ஒவ்வவெமாருவெரமாக

நிலவெமறமய  விட்டு  வவெளிக்கிளம்பினமார்கள.  உமமாருடன  கூடசவெ  வசேல்ல

சவெண்டிய அக்சரமாசனமாஸ், உமமாமர யமாரும் எளிதில் வதரிந்துவகமாளவெமார்கள. ஆமகயமால்,

அவென  மமாறுசவெடம்  சபமாட்டுக்  வகமாளளசவெண்டும்  எனறமான.  அதனபடி  உமமாமர  மது

வியமாபமாரி  ஒருவெனுமடய  கமடயின  சமல்  அமறவயமானறுக்கு  கூட்டிச்  வசேனறமான.

அங்சகயிருந்த ஒருவபண்,  உமமாரினுமடய தமாடிமயச் சிறிது வவெட்டி வயடுத்து அதற்குச்

சேமாயம் பூசி மமாற்றினமாள.  பிறகு,  அவென முகத்மதயும் கழுத்மதயும் தமாடிமயக் கமாட்டிலும்

கருப்பமாக வெரும்படி ஆளிவிமதச் சேமாற்மறத் தடவினமாள.

“சதசேமாந்திரம் பயணம் வசேல்லும் எல்லமா மனிதர்கமளயும் வசேல்மமாவுக்குத் வதரியும்.

இந்துப்பக்கிரி வயமாருவெமர ஆப்பிரிக்கமா சதசேத்துக் வகமாக்கமாக மமாற்றிவிடக் கூடிய திறமம

அவெளுக்கு இருக்கிறது” எனறு அவெமளப் பமாரமாட்டிப் சபசினமான அக்சரமாசனமாஸ்.

237



வசேல்மமா அசேடுசபமால் சிரித்தமாள. அவெள உமமார் சபமானற அழகிய கனவெமான யமாருடனும்

இதுவெமர  பழகியதில்மல.  அவெளுமடய  கணவெனும்  பமாரமாட்டுத்தமலக்  சகட்டு

மகிழ்ச்சியுடன சிரித்தமான.

வசேல்மமா அவெளுமடய ஒப்பமன சவெமலமய முடித்ததும் உமமார்  எழுந்து  நினறமான.

மிருதுவெமான  பட்டுச்  சேட்மடயுடன  அகனற  சதமால்கமால்  சேரமாய்  அணிந்து,

விரல்களுக்குசமசல  வெமளந்து  வசேல்லும்  மிதியடியுடன  நினறமான.  “இவெர்தமான

சபமாக்கரமானிய  குதிமர  வியமாபமாரி  மட்டக்குதிமரகள  வெமாங்குவெதற்கமாக  மமலப்

பிரசதசேத்திற்குச்  வசேல்கிறமார்”  எனறமான,  அக்சரமாசனமாஸ்.  “அப்படியமானமால்,  துருக்கிய

வமமாழியில் சபசுங்கள.  அடிக்கடி எச்சில் துப்பிக்வகமாண்டிருங்கள.  இரண்டு மககளமாலும்

சேமாப்பிடசவெண்டும. இசதமா இப்படி மூச்சுவிட சவெண்டும்” எனறு சவெகமமாக மூச்சுவிட்டுக்

கமாண்பித்த  வசேல்மமா,  ஒருமமாதிரியமாக  நடந்து  கமாண்பித்து,  “இப்படிசலசேமாக  முழங்கமாமல

வெமளத்து  நடக்கசவெண்டும்.  அப்வபமாழுதுதமான,  இமடவிடமாமல்  குதிமரயில்

உட்கமார்ந்ததமால்  இந்த  சபமாக்கரமானியனுக்கு  முழங்கமால்  வெமளந்துவிட்டது  எனறு

சதமானறும்.  எல்சலமாருக்கும்  எதிரில்  கழுமதப்  பமாமலக்  குடிக்கசவெண்டும்.

இப்படிவயல்லமாம்,  சவெஷத்துக்குத்  தகுந்தபடி  நடந்தமால்  உங்கள  வசேமாந்த  மமனவிகூட

உங்கமள அமடயமாளம் கண்டுவகமாளள முடியமாது” எனறு வசேல்மமா சயமாசேமன கூறினமாள.
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33. திடுக்கிடும் கழுகுக்கூடு

அக்சரமாசனமாஸைஷும்,  உமமாரும்  தங்கள  குதிமரகளிசல  வசேனறு  வகமாண்டிருந்தமார்கள.

மூனறமாவெது  நமாள  கதிரவென  மமறந்த  பிறகு,  அக்சரமாசனமாஸ்,  உமமாமர  நிறுத்தி

“மனனிக்கசவெண்டும்.  இனிசமல்  வசேல்லக்கூடிய  பமாமதமய  வவெளி  ஆட்கள  வதரிந்து

வகமாளவெது  தடுக்கப்  வபற்றிருக்கிறது”  எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட,  உமமாருமடய

கண்கமளத் துணியமால் கட்டினமான. அவெர்களுமடய குதிமரகள கமாஸ்வின பிரசதசேத்திற்கு

சமசலயுளள  குனறுப்  பிரசதசேத்திசல  நுமழந்து  சபமாய்க்  வகமாண்டிருந்தன.  உமமார்

கமடசியமாகப் பமார்த்தது,  பமாமறகள நிமறந்த பளளத்தமாக்குப் பிரசதசேமும் அதற்கப்பமால்

இருந்த மரங்கள அடர்ந்த குனறுகளும்தமாம்!

“நீயும்  ஏழமாவெது  வகமாளமகக்கமாரர்கமளச்  சசேர்ந்தவென  தமானமா?”  எனறு  உமமார்

சகட்டமான.

அதற்கு  அக்சரமாசனமாஸ்,  அந்தப்  பமாமதயிசல  யமாருசம  இல்லமாவிட்டமாலும்  கூட,

உமமாரின அருகிசல வநருங்கி வெந்து  வமல்லிய  குரலிசல, “நமான மமலத்தமலவெருக்குத்

வதமாண்டு  வசேய்கிசறன.  இந்தக்  குனறுகளிசல,  ஹமாசேமான  இபின  சேமாபமா  எனற  வபயரில்

அவெர் அமழக்கப்படுவெதில்மல. தங்களுக்குத் வதரிந்த ஹமாஸைமான, பமாபிசலமான, வகய்சரமா,

வஜருசேலம்  ஆகிய  ஊர்கமளச்  சசேர்ந்தவென.  அவெமன  இனிசமல்  மறந்துவிடுங்கள.

இப்வபமாழுது நமாம் கமாணப்சபமாகிறவெர் மமலத்தமலவெர்.  வகமாரசேமான சதசேத்திசல மட்டும்

அவெருக்குக்  கீழ்ப்படிந்து  நடக்கக்  கூடியவெர்கள  பதினமாயிரம்  சபர்  இருக்கிறமார்கள.

அவெருமடய ஆற்றல் பூமிமய ஆளுகினற அரசேர்களுக்கும் சமற்பட்டது.

பமாபிசலமானிய,  புழுதி  மண்ணில்  கிடந்த  பிணத்தின  அருகில்  நடந்து  வசேனற

கழுமகயும்,  வெமானத்தில்  பறந்துவசேனற  தபமால்  புறமாமவெயும்  நிமனத்துப்  பமார்த்துக்

வகமாண்டு உமமார் சபசேமாமல் இருந்தமான.

“கடந்தவெமாரம்  சர  நகரத்தில்,  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்கமளப்  பமார்த்துவிட்டு  வெந்த

மமலத்தமலவெர்  ஒரு  விடுதிக்குளசள  நுமழந்தமார்.  அமத  வீரர்களமால்  வெமளத்துக்

வகமாண்டு,  உளசள நுமழந்து,  ஒவ்வவெமாரு அலமமாரிமயயும் முட்மடமயயும் அவிழ்த்துப்

பமார்த்து  மூமல  முடுக்குகமளவயல்லமாம்  ஆரமாய்ந்து  பமார்த்தும்  கூட,  அவ்மரக்  கண்டு

பிடிக்க  முடியவில்மல.  மமலத்தமலவெர்  கழுகுக்  கூட்டுக்குப்  புறப்பட்டு  வெந்தமத

யூமாருசம  பமார்க்கவில்மல.  இருப்பினும்,  நம்மம  எதிர்பமார்த்துக்  வகமாண்டு  அவெர்

அங்சகசய இருக்கிறமார்.”
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“எங்சக!”

“கழுகுக்கூடு.  அங்சகதமான!  எல்சலமாருக்கும்  இந்தப்  வபயர்  வதரியும்.  ஆனமால்

வெழிதமான வதரியமாது!”

“உனக்கு நனறமாகத் வதரியுமமா”

“ஆம்!  ஒருமுமறதமான  கழுகுக்கூட்டின  வெமாசேமலப்  பமார்த்திருக்கிசறன”  எனறு

அக்சரமாசனமாஸ் ஒப்புக்வகமாண்டமான.

“எனமன  அமழத்துவெரச்  வசேமால்லி,  இந்த  மமலத்தமலவென  உனக்கு  ஆமணயிட்டு

ஒருவெமாரம் ஆகிறதமா?”

“இல்மல.  இரண்டு  வெருடங்கள  ஆகினறன.  உமமார்  கயமாமுக்கும்,  நிசேமாம்  அல்முல்க்

அவெர்களுக்கும்  இமடசய  சேச்சேரவுப்  புமகவயழும்பும்  சநரம்  வநருங்கி  வெருகிறது.  அது

ஏற்பட்டதும்,  அவெமரத்சதடி எனனிடம் அமழத்துவெமா.  இங்சக அவெருக்குப் பமாதுகமாப்புக்

கிமடக்கும்” எனறமார்.

“ஆ!  அப்படியமானமால்,  இந்த  மமலத்  தமலவெனுக்கு  மமாயவித்மத  வதரியும்  எனறு

வசேமால்” எனறு ஆச்சேரியத்சதமாடு வசேமானனமான உமமார்.

“எனக்குத்  வதரிந்த  எந்த  மனிதமனக்  கமாட்டிலும்,  அவெர்  அதிக  அறிவுளளவெர்.

ஆற்றலின  இரகசியம்  அவெரிடம்  அடங்கிக்கிடக்கிறது.  அவெருக்குப்  பணியமாமல்

இருப்பமதவிடக்  கீழ்ப்படிந்து  நடப்பது  நல்லது.  நிசேமாம்  அவெர்கள  அவெருமடய

புத்தகத்தில்  இவெமரப்  பற்றி  எச்சேரித்துச்  சில  அத்தியமாயங்கள  எழுதியிருக்கிறமார்.  தமான

சேமாகும்  வெமரயில்  வவெளிப்படமாமல்  இருக்கும்படி  அந்த  அத்தியமாயங்கமள  மூடி

முத்திமரயிட்டு  மவெத்திருக்கிசறமாம்.  அது  யமாருக்குத்வதரியும்?  ஆனமாலும்,  அவெர்

இவெருக்குப் பயப்படுகிறமார் எனபது உண்மம.”

“நீ?’  எனறு  உமமார்  சகட்டதும்  அக்சரமாசனமாஸ்  பதில்  வசேமால்லமாமல்  சிறிது  சநரம்

அமமதியமாக இருந்தமான. “அசதமா கீசழயுளள சேமவவெளிப் பிரசதசேத்திசல நடமமாடும்,  வெரி

விதிப்பு  எனனும்  வெமாளுக்கும்,  மதகுருக்கள  எனனும்  வகமாடுமமக்கும்  தப்பி

வெந்துவிட்சடமாம்.  அரசேரின  ஆதரவுவபற்ற  குவெமாஜமா  உமமார்  அவெர்களுக்கு  அமவெ  அற்ப

விஷயங்களமாக  இருக்கலமாம்.  ஆனமால்  எனமனப்  சபமானற  முஸ்லிம்  அல்லமாத

வியமாபரிகளுக்கு  அமவெ  விலங்கு  சபமானறமவெதமாம்.  அர்மீனியர்களமாகிய  நமாங்கள

அடிமமகமளப்  சபமாலசவெ  நடத்தப்படுகிசறமாம்.  ஆனமால்  இங்சக,  இந்த  இடத்திசல

சுதந்திரம் இருக்கிறது!”
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அவெனுமடய  குரலிசல  ஒரு  புதுமம  ஆர்வெம்  வதமானித்தது.  அந்த  மமலப்

பிரசதசேத்திசல  சேந்திக்கசவெண்டிய  இடம்  வநருங்கி  வெரவெர  அவெனுக்கு  மகிழ்ச்சி

வபருகியது.  அடிக்கடி  தனனுமடய  குதிமரமய  அடித்துக்வகமாண்டும்  உமமாருமடய

குதிமரமய  நிற்கும்சபமாவதல்லமாம்  இழுத்துக்வகமாண்டும்  சபமானமான.  அந்தப்  பமாமத

வெழியமாக  சவெறு  குதிமரகளும்  மனிதர்களும்  சபமாய்  வெந்து  வகமாண்டிருந்தமார்கள.

வமதுவெமான  குரலில்  வெரசவெற்புகளும்,  அடங்கிய  சிரிப்வபமாலியும்  உமமாரின  கமாதில்

விழுந்தன. ஆனமால், யமாரும் ஒரு விளக்குக் கூட எடுத்துச் வசேல்வெதமாகத் வதரியவில்மல.

கண்ணுக்குத்  வதரியமாத  கமாவெல்  வீரர்களமால்  அவெர்கள  சிறிதுசநரம்  நிறுத்தி

மவெக்கப்பட்டவபமாழுது,  கீசழ  ஓர்  ஆற்றின  ஓமசேமயக்  கவெனித்தமான.  குளிர்ந்த  கமாற்று

அவெர்கமள உலுக்கிக்வகமாண்டு வீசியது.  மபனமரங்களின வெமாசேத்மத உமமார் கவெனித்துக்

வகமாண்டமான. உமடந்த கற்களினசமல், மட்டக் குதிமரகள ஏறிக்வகமாண்டிருந்தன.

கமடசியில் ஒரு குரல் அவெர்கமள நிறுத்தியது.

“நில்லுங்கள! இருட்டில் சுற்றுகினற நீங்கள யமார்!”

“ஏழு கூட்டமாளிகள” எனறு அக்சரமாசனமாஸ் கூறினமான.

“எனன சதடுகிறீர்கள?”

“இனனும்  வெரமாத  அந்தநமாமள!”  அதற்குப்  பின  வதமாடர்ந்து,  சகளவியும்  இல்மல,

பதிலும்  இல்மல!  மறுபடியும்  குதிமரகள  முனசனமாக்கிச்  வசேனறன.  அவெற்றின  கமாற்

குழம்புகள,  திடமமான  கற்களினசமல்  ஒலி வயழுப்பிக்வகமாண்டு  வசேனறன.

அவெர்களுமடய பமாமத திடுவமனறு திரும்பியது, வசேங்குத்தமான ஒரு பமாமறயின குறுக்கமாக

ஏறிச்வசேல்வெதுசபமால் சதமானறியது.  கீசழ வவெகுதூரத்திசல,  பமாமறகளினசமல் அந்த ஆறு

பமாய்ந்து  வசேல்லும் சபசரமாமசே  சபட்டது.  கனமமான கமாற்றுச்சூழல்கள,  உமமாரின தளர்ந்த

கமால் சேமாரமாய்க்குளசள புகுந்து வீசின.

உமமார்  தன  முழங்கமால்கமள  வநருக்கிக்  வகமாண்டு  குதிமரமய  இறுக்கிப்  பிடித்துக்

வகமாண்டமான.  ஒனறுமில்லமாத  வவெட்ட  வவெளியில்  முனனும்  பினனும்

ஆடிக்வகமாண்டிருப்பதுசபமால்  இருந்தது.  அவெமனச்சுற்றி  விளக்குகள  பளிச்சிட்டன.

அவெனுமடய  குதிமர  தடுமமாறி  நினறது.  ஒரு  வபரிய  கதவின  இருப்பு  முட்டுக்கள

கிரீச்சிட்டன.  அவெனுமடய  பினபுறத்திசல,  இரும்பு  அடிக்கிற  சேத்தம்சகட்டது.

அவெனுமடய கண்கட்மட ஒரு மக அவிழ்த்து விட்டது.

சிறிதுசநரம்,  விளக்கின  வவெளிச்சேம்  அவென  கண்மணக்  கூசேச்  வசேய்தது.  பிறகு  தன

தமலக்குசமசல  நட்சேத்திரங்கள  இருப்பமதயும்,  தனமனச்  சுற்றிக்  சகமாட்மடச்  சுவெர்
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இருப்பமதயும்  கண்டமான.  அக்சரமாசனமாகம்,  வெழியில்  அவெனுடன  வெந்தவெர்களும்

மமறந்து  சபமாய்விட்டமார்கள.  சிரித்த  முகத்துடன  ஒரு  கரிய  சிறுவென,  குதிமரக்

கடிவெமாளத்மதப் பிடித்திருந்தமான. சிவெந்த பட்டுச்சேட்மட அணிந்திருந்த ஒரு சிறிய மனிதன

அவெனுக்கு சேலமாம் வசேய்தமான.

“தமலவெசர!  தங்கள வெருமக அதிர்ஷ்டம் உமடயதமாகுக!  நமான வகய்சரமா ஆரமாய்ச்சிக்

கழகத்மதச்  சசேர்ந்தவென.  ரக்கின  உட்டின  எனபது  எனவபயர்.  அறியமாமம  மிக்க  நமான,

தங்கள அறிவுநூல்கமளக்கற்று மகிழ்ந்திருக்கிசறன. தயவு வசேய்து கீசழ இறங்கித் தங்கள

அமறக்கு  வெந்து  ஓய்வு  எடுத்துக்வகமாளளுங்கள!”  எனறு  அந்தச்  சிறிய  மனிதன

வெரசவெற்றமான.

கமளத்துச்  சசேமார்ந்துசபமாய்  இருந்த  உமமார்,  தனக்கு  வெழிகமாட்டிச்வசேனற  அவென

பினனமால்,  ஒரு  சிறு  கதவு  வெழியமாக,  கல்பதித்த  நமடபமாமத  வெழியமாகச்

வசேல்லசவெண்டியிருந்தது.  இரவுசநரம்  ஆமகயமால்  ஆள  நடமமாட்டமற்று  அந்தப்

பமாமத விளங்கியது.  கமடசியில்  ஒரு  படுக்மகயமறமய  அமடந்தமார்கள.  அங்கு

படுக்மகயின  அருகிசல  குளிர்  சபமாக்குவெதற்கமாகக்  கணப்பு  ஒனறு  எரிந்து

வகமாண்டிருந்தது.  அருகில்  இருந்த  தட்டுகளிசல,  பழங்களும்,  சகக்குகளும்,  ஒரு

கண்ணமாடிக் கூஜமாவிசல திரமாட்மசே மதுவும் இருந்தன.

ரக்கின  உட்டின  கூடவெந்த  கரிய  மபயமனக்  கமாட்டி,  “இசதமா  இவென  தங்கமள

அடிமம.  ஆபத்திலிருந்து  தமாங்கள  தப்பி  வெந்துவிட்டபடியமால்,  அமமதியமாக  நீங்கள

தூங்கலமாம்.  தங்கள  கனவுகள  இனபமமாக  இருப்பதமாக!”  எனறு  கூறி  விமடப்வபற்றுச்

வசேனறுவிட்டமான.

பிறகு,  உமமார்  சிறிதளவு  சேமாப்பிட்டு  விட்டு  தட்மட  அந்த  அடிமமப்மபயனிடம்

வகமாடுத்தமான.  அந்த  மதுவில்  ஒரு  குவெமள  குடித்தமான.  அது  கமாரமமாகவும்  மணமமாகவும்

இருந்தது.  துப்பமாக்கியமால்  வவெளிசநமாக்கிச்  சுடுவெதற்கமாக  அமமக்கப்பட்டிருந்த

சுவெர்த்துவெமாரத்தின வெழியமாக வவெளியில் சநமாக்கினமான உமமார்.

மமலக்கமாற்று  மிகக்  குளுமமயமாக  வீசியது.  எனசவெ  சபமார்மவெகமள  எடுத்துத்  தன

உடமலச்  சுற்றி  மூடிக்வகமாண்டு  எரிந்து  வகமாண்டிருக்கும்  கணப்பில்  இருந்த  சிவெந்த

தணமலப்  பமார்த்துக்வகமாண்டிருந்தமான.  தூக்கம்  கண்மணச்  சுற்றிக்வகமாண்டு  வெந்தது.

வநருப்பின சிவெப்பு நிறம் நீலநிறமமாக மமாறியது. கதவுக்கருசக சுருண்டு படுத்துத் தூங்கிக்

வகமாண்டிருந்த அடிமமச் சிறுவெமனக் கவெனித்தமான.
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அவெனுமடய  கரியநிறம்  இசலசேமான  வவெளமள  நிறமமாக  மமாறியிருந்தது.  அந்த

அமறயும்  முனனிருந்தமதக்  கமாட்டிலும்  வபரிதமாகியிருந்தது.  உயரம்கூட

அதிகரித்திருந்தது.

ஆனமால்,  உமமார்  தனனுமடய  உடல்  நல  நிமலயும்,  அறிவு  நிமலயும்  மமாறவில்மல

எனபமத  உறுதியமாகத்  வதரிந்து  கமாண்டமான.  கண்கமள  மூடிக்வகமாண்சட,  “இந்த

மமலப்பிரசதசேத்துக்குத் தூக்கசம புதுமமயமானது” எனறு எண்ணினமான.

கழுகுக்கூடு  எனற  அந்தக்  சகமாட்மட  வசேங்குத்தமான  இரண்டு  பளளத்தமாக்குகளுக்கு

ஊசட  இருந்த  ஒரு  மமலயின  உச்சியில்  இருந்தது  எனபமத  மறுநமாள  கமாமலயில்தமான

உமமார்  வதரிந்து வகமாண்டமான!  தமான  இருந்த  இடத்திலிருந்து  முனனிரவு  அவெர்கள  வெந்த

பமாமத எதுவவெனறு பமார்த்துக் கண்டுவகமாளள முடியவில்மல.

ஏவனனில், கீசழயுளள வவெளளிமயமமான ஆற்றின படுமக வெமரயிசல அந்தப் பமாமத

ஒசர வசேங்குத்தமாக இருந்தது.  அதற்கப்பமால்,  பமாமறகள ஏறி ஏறி இறங்கி வெரிமசேபடிக்கு

உளள கூமரக் சகமாபுரங்கள சபமாலக் கமாட்சியளித்தன.

அந்தக்  கழுகுக்கூட்டில்  அவெர்கள,  இயற்மகயமான  மமலப்  பமாமறகமள  அடுக்கிக்

கட்டப்பட்டிருந்த  படியமால்,  மற்வறமாரு  பளளத்தமாக்கின  பக்கத்திலிருந்து  அமதப்

பமார்த்தமால்,  ஏசதமா  மமலயின  உச்சி  எனறு  சதமானறுசம  தவிர,  அங்சக  ஒரு  சகமாட்மட

இருக்கிறவதனறு வதரியமாது. அதற்கு சமசல வெட்டமிட்டுப் பறக்கும் கழுகுகமளத் தவிர,

சவெறு  யமாருக்கும்,  அங்கு  ஒரு  சகமாட்மட  இருக்கிறது  எனற  விஷயம்  வதரியப்

சபமாவெதில்மல.  அந்தக்  சகமாட்மடயும்  அதன  சுற்றுப்புறச்  சுவெர்களும்,  மமலமுடியில்

உளள  இடம்  முழுவெதும்  பரந்து  இருக்க  வில்மல  எனபமதயும்  அவென  வதரிந்து

வகமாண்டமான.

சகமாட்மடயின குறுக்கமாக நடுமத்தியில் ஒரு சுவெர் இருந்தது. அதற்கப்பமால், மரங்களின

உச்சிப்  பகுதிகள  தமலநீட்டிக்  வகமாண்டிருந்தன.  “அசதமா  அங்சக  ஒரு  சதமாட்டம்

இருக்கிறது.  தமாங்கள  அமதப்  பமார்க்கத்தமான  சபமாகிறீர்கள”  எனறு  ரக்கின  உட்டின

கூறினமான.

சில சேமயம் சுவெர்களின சமல் கமாவெல் வீரர்கள இருப்பமதயும் உமமார் கவெனித்தமான. சர

நகரத்து  நமாற்சேந்தியில்  வகமால்லப்பட்ட  ஏழமாவெது  வகமாளமகக்கமாரர்கமளப்  சபமாலசவெ

அவெர்களும்,  வவெளமள  சமல் சேட்மடயும் சிவெப்புக்  கமால்சேரமாயும்  சிவெப்பு  மிதியடிகளும்

அணிந்திருந்தமார்கள.

அங்கு  ஏரமாளமமாக  சவெமலக்கமாரர்கள  இருந்தமார்கள.  அவெர்களிற்  வபரும்பமாசலமார்,

எகிப்தியர்களும்,  கருப்பர்களுசம!  சீன  உமடயில்  இருந்த  ரக்கின  உட்டின  சபமானற
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சிலமரத்  தவிர  அங்கு  அதிகமார  அந்தஸ்துளள  மனிதர்கமளசயமா,  வபண்கமளசயமா

ஒருவெமரக் கூடக் கமாசணமாம்.  அவெர்கள ஒருவெசரமாவடமாருவெர் சபசும் வபமாழுது,  வெமாய்க்கு

வெந்த எதமாவெது ஒரு வமமாழியில் சபசினமார்கசளமா, எனறு சதமானறியது.

“நமாங்கள  வவெறும் பிரசேமாரகர்கள  எனறுதமான தமாங்கள  கருதுவீர்கள!”  எனறு  சிரித்துக்

வகமாண்சட,  கூறிய  ரக்கின  உட்டின  “நமாங்கள  வவெகுதூரத்தில்  உளள  வவெவ்சவெறு

இடங்களிலிருந்து  வெந்தவெர்களமாகவும்,  அடிக்கடி  பலப்பல  இடங்களுக்குச்  வசேல்ல

சவெண்டியிருப்பதமாலும்  பல  வமமாழிகமளயும்  வதரிந்து  மவெத்திருக்க  சவெண்டியது

அவெசியமமாயிருக்கிறது. நமான வகய்சரமாமவெச் சசேர்ந்தவென.

ஆனமால்,  பமாரசீக  வமமாழியிலும்  நனறமாகப்  சபசுகிசறன!  இமத  நீங்கள

கவெனித்திருக்கலமாம் நூல்நிமலயத்திற்குச் வசேல்வெது உங்களுக்கு விருப்பமமாயிருக்குசமமா?

வெந்து எங்கள நூல் நிமலயத்மதப் பமாருங்கசளன” எனறு அமழத்தமான.

நடுவில்  இருந்த  படிக்கட்டுப்  பமாமதயின  வெழியமாக  அவென  உமமாமர  யமழத்துக்

வகமாண்டு  வசேனறமான.  முதல்  தளத்தில்  இறங்கியதுசம  அவெர்கள  ஒரு  வபரிய  கூடத்தின

உளசள  நுமழந்து  வசேனறமார்கள.  அந்தக்  கூடம்  பலப்பல  சிறுசிறு  அமறகளமாகப்

பிரிக்கப்பட்டிருந்தது.  அந்த  அமறகளுக்குளசள  எண்வணய்  விளக்குகள  எரிந்து

வகமாண்டிருந்தன.  ஆங்கமாங்சக  படிக்கும்  சமமசேகளுக்வகதிசர  பலவித  மனிதர்கள,

புத்தகங்களிசல  ஆழ்ந்து  ஈடுபட்டிருந்தமார்கள.  கிசரக்க  வமமாழிக்மகவயழுத்துப்  பிரதி

நூல்கள இருந்த அலமமாரிகமள, அதிசேயத்துடன உமமார் நினறு கவெனித்தமான.

வெமரவுப் படங்கமளக்  வகமாண்டு  அவெற்றில் ஒரு புத்தகம்,  அறிஞர்  அரிஸ்டமார்ச்சேஸ்

எழுதிய “நிலவு வெழியும் கிரகணங்களும்” எனற ஆரமாய்ச்சி நூவலமானறு வதரிந்து வகமாளள

முடிந்தது. மற்வறமானறு அறிஞர் பிசளட்டினஸ் அவெர்களின வபரும் நூல்.

“நமான இந்த நூல்கமள இதற்கு முன பமார்த்ததில்மல” எனறு உமமார் கூறினமான.

“ஆம்!  அவலக்சேமாண்டிரியமா  நகரத்து  நூல்  நிமலயத்திசல  வநருப்பு  மவெத்தசபமாது,

வநருப்பிலிருந்து கமாப்பமாற்றப்பட்ட புத்தகங்கள இமவெ. இவெற்மற எகிப்திலிருந்து இங்கு

வகமாண்டு வெந்சதமாம்.  தப்பிப்பிமழத்த சில புத்தகங்கமளயும்,  அவெர்கள அடுப்வபறிக்கப்

பயனபடுத்திக்  வகமாண்டமார்கள  எனறு  கமத  வெழங்குகிறது.  இருப்பினும்  பலநூல்கள

முஸ்லிம்கள  மகயில் அகப்படமாமல் கமாப்பமாற்றப்பட்டன.  எங்கள  தமலவெர்  அவெற்மறக்

கண்டுபிடித்தமார்.  எங்களிடம் பூசகமாளப்படங்களும் இருக்கினறன.  அறிவுச் வசேல்வெங்கள

பல  எங்களிடம்  இருக்கினறன.  மபசேமாண்டின  நகமரச்சசேர்ந்த  இரு  பிரசேமாரகர்கள

எங்களிடம்  இருக்கிறமார்கள.  தமாங்கள  விரும்பினமால்  கிசரக்க  நூல்கமள  அவெர்கள

244



தங்களுக்குப்  பமாரசீகவமமாழியில்  வமமாழிவபயர்த்துக்  வகமாடுப்பமார்கள”  எனறு  ரக்கின

உட்டின கூறினமான.

பிசளமாட்டினஸ்  எழுதிய  நூமலக்  கண்ட  ஆச்சேரியநிமலயில்  இருந்த  சபமாதும்கூட

ரக்கின உட்டின சபசும் வபமாழுது முஸ்லிம்கமள, அவெர்கள சவெறு ஏசதமா மதத்மதச்சசேர்ந்த

அந்நியர்கள எனபதுசபமால் பிரித்துப் சபசுவெமதக் கவெனித்தமான உமமார்.

அவென  சிரித்துக்வகமாண்சட,  “இது  ஒரு  பல்கமலக்  கழகமமா?  அல்லது  பமாதுகமாப்புக்

சகமாட்மடயமா” எனறு சகட்டமான.

“இரண்டும்தமான!  இனனும்  வசேமால்லப்சபமானமால்  அதற்கு  சமலும்கூட  எனனலமாம்!

மனித  சேக்திக்கு  அப்பமாற்பட்டதமாகக்  கருதப்படும்  எந்த  விதமமான  எண்ணங்களும்

இமடயூறு  வசேய்யமாத  முமறயிசல  இங்கு  நமாங்கள  அறிமவெத்  சதடுகிசறமாம்.  இசதமா

பமாருங்கள”  எனறு  வசேமால்லிக்  வகமாண்சட  அந்தச்  சிறிய  பிரசேமாரகன  அங்கிருந்த  நூல்கள

ஒவ்வவெமானமறயும் சுட்டிக் கமாண்பித்தமான.

“இசதமா,  இதுதமான அமடயமாள முமறக் கணிதநூல் அடுத்தது,  மூனறமாவெது டிகிரியின

சேரியளவுக் கணித நூல், அடுத்திருப்பது கிரகண ஆரமாய்ச்சிகளின வதமாகுப்புநூல், அதற்கும்

அடுத்தது,  உமமார்கயமாம்  அவெர்களின  வெமான  ஆரமாய்ச்சி.  எல்லமாம்  கிமடத்தற்கரிய

புத்தகங்கள.  நமான  தங்களுமடய  கணித  நூல்கமளப்  படித்திருக்கிசறன.  மற்ற  நூல்கள

எல்லமாம்  எனனுமடய  புரியுந்தனமமக்கு  அப்பமாற்பட்டமவெ  எனபமதத்  வதரிவித்துக்

வகமாளகிசறன. ஆனமால், எங்கள தமலவெர் இந்நூல்கள அமனத்மதயும் கற்றிருக்கிறமார்.”

“உங்கள தமலவெர் சஷக் அல்வஜபலமா, அமனத்தும் படித்திருக்கிறமாரமா?”

“சவெறு  யமார்?  அவெசரதமான!  அடிப்பமட  விஞ்ஞமானங்களமான  தருக்கனூல்,  கணிதம்,

இமசே,  இமடவவெளிக்  கணிதம்,  வெமானியல்,  வபமாருளியல்,  மசனமாவியல்  ஆகிய  ஏழிலும்

எனக்கு ஓரளவு பயிற்சியும் திறமமயும் உண்டு.  ஆனமால்,  எங்கள தமலவெர் இவெற்சறமாடு,

எல்லமாவிதமமான  மதங்களிலும்,  யூதர்களின  வெழிவெழி  வெமாய்வமமாழிக்  வகமாளமகயிலும்,

கண்கட்டு  வித்மதயிலும்  கூட  நல்ல  சதர்ச்சி  வபற்றவெர்.  அவெர்  நிமறயறிவுமடயவெரமாக

இருப்பதமால், நமாங்கள மகிழ்ச்சியுடன அவெருக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிசறமாம்.”

பிசளட்டினஸ்  நூலின  பக்கங்கமளப்  புரட்டிக்  வகமாண்டிருந்த  உமமாரின  கமாதில்

கமடசியில்  அவென  வசேமானன  விஷயம்  படவில்மல.  ஒரு  முக்சகமாணப்  வபருக்கலின

அடிப்பமடபற்றிய பிரச்சிமனயில் அவென மனம் ஈடுபட்டிருந்தது.

கழுகுக்  கூட்டிசல,  கமாலம்  அலகிடப்படமாமசல  கழிந்துவகமாண்டிருந்தது.  அந்த

நிமலயத்தில்  உளள  அரும்வபருஞ்  வசேல்வெங்களமானமவெகளில்  ஆழ்ந்து
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ஈடுபட்டிருப்பதும்,  மற்ற  சநரங்களில்,  வவெளியுலகில்  பல  இடங்களிலும்  சுற்றித்

திரிந்துவிட்டு  நிமறந்த  அனுபவெத்துடன  திரும்பி  வெந்துளள  பிரசேமாரகர்களுடன  சபசிக்

வகமாண்டிருப்பதும்  வெழக்கமமாகக்  வகமாண்டமான  உமமார்.  அவெர்கள,  சீனசதசேத்து

விஞ்ஞமானத்தின  வபருமமமயப்பற்றியும்  மபசேமானடின  நகரத்து  இமசேக்கமலயின

அருமமமயப் பற்றியும் விவெமாதித்துப் சபசிக் வகமாண்டிருப்பமார்கள.

ரக்கின உட்டின,  அதிசேயக் கணக்குகளிசல தன அறிமவெச் வசேலுத்திவெந்தமான.  எப்படி

வயப்படிசயமா  எண்கமளப்சபமாட்டுக்  கூட்டுவெதமால்  வெரும்  ஒசர  விமடமயப்பற்றியும்

இனனும்  பல மமாதிரியமாகவும்  வியப்பதற்குரிய வெமகயில் விமடவெரும்  கணக்குகமளப்

பற்றியும் சபசினமான, அவென. சில சேமயம் வசேய்தும் கமாண்பித்தமான. இமதவயல்லமாம் கண்ட

உமமார்,  “உன  கணக்குகள  அதிசேயமமானமவெதமாம்!  ஆனமால்  அழுத்தமில்லமாதமவெ”  எனறு

கூறிவிட்டமான.

“சேமாதமாரண  மக்களுக்கு,  அமவெ  அழுத்தமில்லமாதமவெயமாகத்  சதமானறுவெதில்மல;

வதய்வீகமமாகத் சதமானறும்!”  எனறு கூறினமான ரக்கின.ஒவ்வவெமாரு நமாள இரவிலும் உமமார்

தூங்கும்சபமாது,  அமறகுமறயமான  விசித்திரக்  கனவுகள,  முந்திய  மமாமலயில்  நடந்த

நிகழ்ச்சிகமளக்  வகமாண்ட  கனவுகள  சதமானறின.  அவெனுமடய  அமறயின  சுவெர்

விசித்திரமமான புதிய புதிய நிறங்களில் சதமானறின. இருப்பினும் தமான நல்ல உடல் நலம்

மனநலத்துடன  இருப்பதமாகசவெ  வதரிந்து  வகமாண்டமான.  ஒருசவெமள  மமலக்கமாற்றின

தனமமயமாலும்,  தமான  குடிக்கும்  கமாரமமான  மதுவின  தனமமயமாலும்  இவ்வெமாறு

ஏற்பட்டிருக்கலமாவமன எண்ணினமான.

இருப்பினும்  வெமானில்  உளள  நட்சேத்திரங்கமள  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்வெதற்கமாக  கூடுதலமாக

அந்தக்  கனவுகள  வெரவில்மல,  நிசேமாப்பூரிசல  சதமானறமாத  சிலಶಶಶ  வெடக்குத்  திமசேயின

அடிவெமானத்தின  ஓரத்திசல  சதமானறியிருப்பமத  அவென,  அந்த  இடத்திலிருந்து  பமார்க்க

முடிந்தது. ஒருநமாள பின மமாமலப் வபமாழுதிசல ஒரு சகமாபுரத்தின சமசல நினறு வெமாமன

சநமாக்கிக்  வகமாண்டிருந்த  உமமாரிடம்  ரக்கின  உட்டின  வெந்தமான.  ஆர்வெமும்  உணர்ச்சியும்

கலந்த  குரலில்,  “எங்கள  தமலவெர்,  தங்கமளச்  சேந்திக்க  விரும்புகிறமார்.  நமாம்  விமரந்து

வசேல்ல சவெண்டும்” எனறமான.

உமமார்  தமான  எழுதிக்  வகமாண்டிருந்த  வெமரவு  படத்மத  அங்சகசய  மவெத்துவிட்டு,

ரக்கின  உட்டிமனப்  பின  வதமாடர்ந்து  சபமானமான.  சபமாகும்  வெழியிசலசய  “இந்தக்

சகமாட்மடச் சுவெருக்கு வவெளிசயயுளள எந்த மனிதனும் பமாரமாத விஷயங்கமளத் தமாங்கள

பமார்க்கப் சபமாகிறீர்கள. எனமனத் வதமாடர்ந்து வெமாருங்கள. கமாணும் விஷயங்கமளப் பற்றி

எதுவும்  வசேமால்ல  நிமனத்தமால்  எனனிடம்  வசேமால்லுங்கள  சவெறு  யமாரிடமும்

வசேமால்லமாதீர்கள” எனறு அவென குறிப்பமாகச் வசேமானனமான.
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ஓடுவெது  சபமானற  சவெகத்துடன,  அவென  உமமாமர  அமழத்துக்  வகமாண்டு

சகமாபுரத்திலிருந்து  இறங்கி  வெந்து,  நடுக்கூடத்மதக்  கடந்து,  புத்தக  நிமலயத்திற்குச்

வசேனறமான.  அங்கிருந்த  சவெவறமாரு  கதமவெத்  திறந்து  வகமாண்டு,  பமாமதயில்  வசேதுக்கிய

படிக்கட்டின  வெழியமாக  இறங்கிச்  வசேனறமார்கள.  படிக்கட்டின  பக்கங்களிசல  திரும்பி

எமதயும் பமார்க்க முடியவில்மல.  குளிர்ந்த  கமாற்று ஜில்வலனறு  சமல் சநமாக்கி வீசியது.

படிகள கீசழ சபமாய்க் வகமாண்சட இருந்தன.  உமமார் ஒரு குறுகிய மமலக் குமக பமாமத

வெழியமாகப் சபமாவெதமாக அறிந்தமான.

படிகள  சில  இடங்களில்  சிமதந்திருந்தன.  அந்தமமாதிரிச்  சேந்தர்ப்பங்களில்,

தடுமமாறும்படி  சநரிட்டமால்  பக்கத்துச்  சுவெமரப்  பிடித்துக்  வகமாண்டமான.  ரக்கின

உட்டுக்சகமா,  அந்தப்  பமாமத  சேர்வெசேமாதமாரணமமாக  இருந்தது.  மகயில்  உளள  விளக்மகப்

பிடித்தபடிசய தமாவித் தமாவிச் வசேனறது சவெடிக்மகயமாக இருந்தது.
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34. கூண்டிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட புலிகள!

கமடசியமாக  அந்தக்  குறுகிய  பமாமதயின  அடித்தளத்திசல  நினற  சபமாது,  இந்தப்

படிக்கட்டுகள எந்தக் கமாலத்தில் வசேதுக்கப் வபற்றனசவெமா?  இது எனன சுரங்கமமா?  எனறு

உமமார் சகட்டமான ஆச்சேரியத்சதமாடு.

“தமாங்களதமான முதன முதலில் இந்த இடத்திற்கு வெந்து இது மமாதிரியமான சகளவிமயக்

சகட்கிறீர்கள.  கதிரவெமனயும்,  வநருப்மபயும்  மனிதர்கள  கடவுளமாக  வெணங்கிக்

வகமாண்டிருந்த கமாலத்திசல கட்டப்பட்டமவெதமான இந்தப்படிக்கட்டுகள. இங்கு அவெர்கள

தங்கத்மதத் சதடவில்மல.  அமதக் கமாட்டிலும் வபரு மதிப்புளள அறிவுப் வபமாருமளத்

சதடினமார்கள, சேரி. இப்வபமாழுது கவெனியுங்கள, மீண்டும் சபசேமாதீர்கள” எனறு எச்சேரித்தமான

அந்தக்குளள அறிஞன.

ஒரு நமடபமாமத வெழியமாகத் திரும்பி அது ஒர் இயற்மகயமான குமக எனற நிமனப்பில்

கமடசி வெமர உமமார் ஓடினமான.  கமடசியிசல,  ஒரு தமாழ்ந்த மரக்கதவின அருகிசல ஒரு

சவெலின  சமல்  சேமாய்ந்தபடி  இருந்த  ஒரு  கமாவெல்  வீரனுமடய  உருவெம்  அந்த  இருளின

இமடயிலும் வதரிந்தது ரக்கின உட்டின கதமவெத் திறந்தமான.

அந்தக்  கமாவெல்  வீரன  இவெர்கமளக்  கவெனித்ததமாகசவெ  வதரியவில்மல.  அந்தக்

குளளமனத் வதமாடர்ந்து,  அந்தத் தமாழ்ந்த கதவின கீசழ குனிந்து வசேனற உமமார் உளபுறம்

வெந்து  நிமிர்ந்து  பமார்த்த  வபமாழுது,  ஒரு  பரந்த  வவெளியிசல,  பல  நபர்களின  இமடசய

தமானும்  இருப்பமத  அறிந்தமான.  உட்கமார்ந்திருந்த  மனிதர்களுக்கு  முனனமால்,  ரக்கின

உட்டின உமமாரின மகமயப் பிடித்து இழுத்துக் வகமாண்டு சபமானமான. குறுக்கில் இவெர்கள

சபமாவெமதக்  கண்டு  மற்றவெர்கள முணுமுணுத்தமார்கள.  ஓர்  இடத்திசல  அவென  உமமாமர

உட்கமாரமவெத்தமான.

எங்கும்  இருள  நிமறந்திருந்தது.  உமமாருக்கு  முனனும்  பினனும்  பலர்

உட்கமார்ந்திருந்தமார்கள. எதிரில் வதரிந்த தமலகளுக்கும் அப்பமால் ஓர் இடத்திசல வநருப்பு

எரிந்து  வகமாண்டிருந்தது.  வநருப்பு  அல்ல.  உற்று  சநமாக்கியதில்.  கீசழ  உளள  பமாமற

வவெடிப்புகளின இமடயிலிருந்து வநருப்பு நமாக்குகள மட்டும் வவெளியிசல சதமானறியது.

அந்த நமாக்குகள அசேல் வநருப்புப் சபமால சிவெப்பமாக இல்மல,  ஒரு வித நீல நிறத்துடன

விளங்கின.  அந்த  வநருப்பு  நமாக்குகளின  ஆட்டத்திற்குத்  தகுந்தமாற்சபமால்  ஓர்  இமசே

வயழுந்தது.  அந்த  இமசே,  முதலில்  குழலிமசே  சபமாலத்  சதமானறியது.  பிறகு

அதற்கிமடயிமடசய  தமாளத்தின  சேத்தமும்,  குமகயின  சமல்  பகுதிகளிசல
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ஆடிக்வகமாண்டிருந்த மணிகளின எதிவரமாலியும் கூட அந்த இமசேயுடன கலந்து வெருவெது

வதரிந்தது.

முன  புறத்தில்  இருந்தவெர்கள,  தூரத்திலிருந்து  வெந்த  இமசேசயமாமசேக்குத்

தகுந்தமாற்சபமால்  தம்  தமலகமள  அப்படியும்  இப்படியும்  ஆட்டிக்  வகமாண்டிருந்தமாலும்,

எரியும்  நமாக்குகளுக்கு  அப்பமால்  இருந்த  இமடவவெளிமய  சநமாக்கியபடிசய  இருந்தன.

சிறிது சநரம் உமமார் அங்கு கூடியிருந்தவெர்கமள சநமாக்கினமான.  அங்கு இருந்த அவெர்கள

அமனவெரும்  இளம்  வெயதினரமாகவும்  வவெளமள  சமலமாமடயும்  -  சிவெப்புக்  கமால்சேரமாயும்

அணிந்த  கழுகுக்  சகமாட்மடக்  கமாவெலர்கமளப்  சபமால  உமடயணிந்தவெர்களமாகவும்

கமாணப்பட்டமார்கள!  அரபியர்கமளப்  சபமால்  வமலிந்த  உடலும்  கருந்தமலயும்  உமடய

சில  உருவெங்களும்,  இந்துக்கள  அல்லது  சீனர்கள  சபமானற  பிற  பல  வெமககளும்

வதனபட்டன.

“இவெர்கவளல்லமாம்  புதிய  வகமாளமகக்கமாகத்  தங்கள  வெமாழ்மவெ  அர்ப்பணித்தவெர்கள.

இனறு  இரவு  இவெர்களுக்கு  மகிழ்ச்சி  தரும்  விடுதமலத்  திருநமாள.  பிறப்பு  இறப்புத்

தமலவெரின  திருமுகத்மத  இவெர்கள  விமரவில்  கமாணப்  சபமாகிறமார்கள”  எனறு  ரக்கின

உட்டின உமமாரின கமாதுக்குளசள ரகசியமமாகச் வசேமானனமான. தீநமாக்குகளுக்கப்பமால் நடக்கப்

சபமாகும் அற்புதம் எமதசயமா அவெர்கள எதிர்பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

அங்சக  ஒரு  நமாட்டியம்  நடந்து  வகமாண்டிருக்கிறது.  நமாட்டியவமனறமால்  வபண்கள

நடனமல்ல,  நட்ட  நடுவிசல  இடுப்பில்  மட்டும்  உமட  தரித்த  ஒருவென  தன  மககமள

உயசர தூக்கிக் கூப்பியபடி நினறு வகமாண்டிருந்தமான. அவெமனச் சுற்றிப் பலர் கத்திகமளச்

சுழற்றிக் வகமாண்சட ஆடிக்வகமாண்டிருந்தமார்கள. அவென தன குதிகமாமல உயர்த்தியபடிசய

வமதுவெமாகத் திரும்பியபடி,

“அல்லமா இல்லமாஹ அல்லல்லமாகி இல்லமாகி...”

எனறு ஓதிக் வகமாண்டிருந்தமான.

இமசேயும், மணிசயமாமசேயும், சுற்றிச் சுழனறு வகமாண்டிருக்கும் கத்தி நடனக்கமாரர்களின

இல்லமாஹ  இல்லமாஹ  எனற ஒலியும் எங்கும் நிமறந்திருந்தது,  கத்திகள மினவவெட்டுப்

சபமால்  சுழனறனசவெ  தவிர  ஒனறுடன  ஒனறு  சமமாதவில்மல.  ஒவ்வவெமாருவெரும்  இரு

கரங்களிலும்  இரண்டிரண்டு  கத்தி  மவெத்துக்  வகமாண்டு  சுழற்றி  ஆடிய  சவெகத்தில்

அடுத்தவெனின உடல் துண்டித்து விழுந்து விடுசமமா எனறு பயப்படும்படியமாக சவெகமமாகச்

சுழனறு  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அவெர்கள  உடல்களிலிருந்து  வியர்மவெ  முத்து  முத்தமாக

அரும்பி  வெழிந்து  வகமாண்டிருந்தது.  இல்லமாஹ  இல்லமாஹ  எனற  வதமாழுமக  ஓமசே

இமடவிடமாது கலந்து ஒலித்துக் வகமாண்டிருந்தது.
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எவ்வெளவு  சநரம்  இப்படிசய  கத்தி  நடனம்  நடந்துவகமாண்டிருந்தசதமா  வதரியமாது.

ஆனமால், முடியப்சபமாகிற மமாதிரி இருந்தது. ரக்கின உட்டின உமமாரின மகமயப் பிடித்துக்

வகமாண்சட மிக்சிரமத்சதமாடு,  மூச்சுவிட்டுக் வகமாண்டிருந்தமான.  அவெனுக்கு மறுபக்கத்தில்

ஒரு மபயன அழுதுவகமாண்டிருந்தமான.

திடீவரனறு, ஒரு குரல் கிரீச்சிட்டது. “சநரம் வெந்துவிட்டது. அவெமனச் வசேமார்க்கத்துக்கு

அனுப்ப சவெண்டிய சநரம் வெந்து விட்டது. வசேமார்க்கம் வசேமார்க்கம்” எனறு கூவியது அந்தக்

குரல்.

இனனும்  மககமள  சமசல  தூக்கிக்  வகமாண்டிருந்த  அந்த  அமர  ஆமட  மனிதன

பினனுக்குத் வதமாங்கிய தன தமலமயத் திருப்பிச் சுழலும் கத்திகமளப் பமார்த்தமான.

நடனக்கமாரர்களின  பினபுறத்தில்  ஏசதமா  ஒனமற  உமமார்  கண்டமான.  ஆம்,

வகமாழுந்துவிட்வடரியும்  வநருப்புக்கு  ஊசட, ஓர்  உருவெம்  சதமாற்ற  வமடுத்தது.  புலிநகப்

பமாதங்களும், சிங்கக்கமால்களும், கமாமள மமாட்டின உடலும் சுருண்டு கிடக்கும் முடியுடன

கூடிய மனிதத் தமலயும் வகமாண்ட பயங்கரமமான ஒரு பிரமாணியின உருவெம் சதமானறியது.

அதன தமலயின இருபுறமும் இறக்மககள சதமானறின.  அது கல்லமால் ஆகிய உருவெமமாக

இருந்துங்கூட,  மங்கலமாகத்  சதமானறிய  வவெளிச்சேம்  அதற்கு  உயிர்  இருப்பதுசபமால்

சதமானறச் வசேய்தது. “இசதமா,  இப்வபமாழுது அவென வசேமார்க்கத்திற்குப் சபமாகிறமான” எனறு

ரக்கின உட்டின கூவினமான.

கத்திகள  சுழனற  பக்கவமல்லமாம்  கழுத்மதத்  திருப்பிக்  குதிகமாலமால்

சுழனறுவகமாண்டிருந்த  அந்த  அமர  ஆமட  மனிதன,  அமசேயமாமல்  நினறமான.  கத்தி

முமனகள  அவென  உடமலத்  தீண்டின.  சேமதமயக்  கிழித்தன.  சிவெந்த  குருதி  அவென

அமரயில்  கட்டியிருந்த  வவெளமள  ஆமடயின  மீது  பமாய்ந்து  ஓடியது.  வபருத்த

சவெதமனயுடன  அவென  கதறிக்  வகமாண்டிருக்க  இரத்தக்  கமற  எங்கும்  படிந்தது.

அவெனுமடய தூக்கியிருந்த மககள பக்கவெமாட்டில் வதமாங்கி விழுந்தன.

அவெனுமடய சதமாளுக்கு சமசல பமாய்ந்து வசேனற ஒரு வெமாள அவெனுமடய தமலமயத்

துண்டித்தது. சிறிது சநரம் உடல் துடி துடித்தது; மககள ஆடின; பிறகு தமரயிசல விழுந்து

பட்டது.

அந்த  உடல்  துடித்து  விழுந்த  உடசன  அங்கு  ஒலித்துக்  வகமாண்டிருந்த  இமசேயும்

இல்லமாஹ  எனற  ஓமசேயும்  நினறன.  உமமாரும்  ரக்கின  உட்டினும்  தவிர  மற்றவெர்கள

அமனவெரும் எதிர்ப்புறம் சநமாக்கிப்பமாய்ந்து வசேனறமார்கள.

அந்த அமமதிமயக் கிழித்துக் வகமாண்டு ஒரு குரல் “பிறப்பிறப்புப் வபருந்தமலவெர்”

எனறு கூவியது.
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தமாடிக்கமாரன கமாமள உருவெத்தின கமால் நகங்களுக்கு இமடசயயுளள இடத்திலிருந்து

மினனும்  வவெளளமாமடயணிந்த  ஒரு  நீண்ட  உருவெம்  அடிவயடுத்து  மவெத்து  வவெளியில்

வெந்தது.  மகமணிக் கட்டிலிருந்து கழுத்து வெமரக்கும்,  சேவெத்துக்குச் சுற்றியதுசபமால அந்த

உடல்  சுற்றப்பட்டிருந்தது.  ஆனமால்,  அந்த  உடலினசமல்  சதமானறிய  தமல  ஹமாஸைமான

இபின  சேமாபமாவினுமடயதமாக  இருந்தது. கமாலடியில்  கிடந்த  வசேத்த  மனிதனின  உடமல

அவென குனிந்து சமசல தூக்கினமான.

“அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்கசள!  இசதமா  பமாருங்கள,  இந்த  மனிதன  வசேமார்க்கத்துக்குப்

சபமாய்விட்டமான” எனறு அவென கூறினமான.

உமமாமரச்சுற்றிலும்  இருந்தவெர்கள  எழுந்திருந்தமார்கள.  கல்  மிருகத்தின  கமால்

நகத்திற்கிமடயிசல  நினற  ஹமாஸைமாமன  அவெர்கள  பமார்த்தமார்கள.  முண்டமமான  அந்த

உடமல  அவென  தன  மககளிசல  பிடித்திருந்தமான.  ஆனமால்,  அந்தக்  கமாட்சிமயப்

பமார்த்துக்வகமாண்டிருந்த  அந்தக்  கூட்டத்தினரிமடசய  வியப்புப்  வபருமூச்சு  ஒனறு

எழும்பியது.

அந்த  முண்டத்தின  உடலிசல  கத்திக்கமாயம்  எதுவும்  கமாணப்படவில்மல.  அதன

ஆமடயில்  இரத்தக்  கமற  எதுவும்  வதனபடவில்மல.  அணுவுக்கு  அணு,  வெரிக்கு  வெரி,

மயிரிமழக்கு  மயிரிமழ  அது  கத்திகளுக்கிமடசய  சேற்றுமுன  சுழனறு  வகமாண்டு  நினறு

சேவெமமான அசத மனிதனுமடய உடல்தமான!

அந்த  உடமலத்  தூக்கிக்வகமாண்சட,  அந்தக்  கல்  மிருகத்தின  கமால்களுக்கிமடயிசல

வசேனறு நிழலிசல மமறந்து பின வசேனறுவிட்டமான ஹமாஸைமாள!

“மவெபவெம் நிமறசவெறி விட்டது” எனறு கூட்டத்தினர் கிசுகிசுத்துக் வகமாண்டமார்கள.

கத்தி நடனக்கமாரர்களும் கூட்டத்தினருடன  கலந்து  வகமாளவெதற்கமாக வநருப்மபச்  சுற்றிக்

வகமாண்டு வெந்தமார்கள.  வவெளளமாமடயணிந்த அந்தக் கூட்டத்தின ஊசட சிறுவெர்கள,  மது

ஊற்றி  நிமறந்த  சேடடிகமள  ஒவ்வவெமாருவெருக்கமாக  வகமாடுத்துக்  வகமாண்டு  வெந்தமார்கள.

ஆவெல் அதிகமுளள சிலர், பிறமர முந்திக்வகமாண்டு, மகநீட்டிக் சகட்டமார்கள.

“எல்லமாக் கடவுளகளின சேமாட்சியமாகவும் கூறுகிசறன, இப்படிப்பட்ட ஒரு கமாட்சிமயக்

கண்ட  பிறகு  மது  குடிப்பது  நல்லது.  எமதயும்  இமறந்து  சபசேமாதீர்கள.  இப்வபமாழுது

அந்தக் கத்தி வீரர்கள அந்தக் கல் எருமதக் கூட வவெட்டி வீழ்த்திவிடக்கூடிய வவெறியில்

இருக்கிறமார்கள,  தமாங்கள  சிறப்புக்குரியவெர்  எனபது  அவெர்களுக்குத்  வதரியமாது”  எனறு

ஹமாஸைமான வமதுவெமாகக் கூறினமான.

அந்தக்குளள மனிதன நடுங்கும் கரங்களுடன,  ஒரு மதுச் சேட்டிமய வெமாங்கி,  இருந்த

மது முழுவெதும் குடித்து விட்டமான,  அந்தச் சேமயத்தில் அவெர்கள அருகிசல இருந்த ஒரு
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கத்தி  நடனக்கமாரன.  ஒரு  துணிமய  எடுத்து,  அந்தக்  கத்தியில்  படிந்திருந்த  இரத்தக்

கமறமயத் துமடத்தமான.

‘அது உண்மமயமான இரத்தந்தமாசன?”  எனறு உமமார் சகட்டதும்,  அந்த வீரன உறுமிக்

வகமாண்சட, அந்தக் வகமாடுவெமாமள உமமார் கண்ணுக்கு முனனமாசல நீட்டி, வதமாட்டுப் பமார்;

நுகர்ந்து  பமார்!  அதற்கும்  சமலமாக  நீ  சேந்சதகப்பட்டமால்  உனனுமடய  வசேமாந்த

இரத்தத்மதசய,  உண்மமயமானதமா?  வபமாய்யமானதமா?  எனறு பரிசசேமாதித்துப் பமார்ப்பதற்குத்

தருசவென.” எனறு கூவியபடி நினறமான.

மற்றவெர்களும்  இமதக்  சகட்டுவிட்டுத்  தங்கள  வகமாடுமமயமான  பமார்மவெகமள

உமமாரின  பக்கம்  திருப்பினமார்கள!  அந்த  நடனமும்,  அவெர்களுமடய  உணர்ச்சியும்,

அப்வபமாழுது  ஏதமாவெது  வகமாடுஞ்  வசேயல்  புரியக்கூடிய  பீதியமான  ஒரு  மசனமா  நிமலமய

அவெர்களுக்கு உண்டமாக்கியிருந்தன.

“யமா,  அல்லமா!  அவென யமார்?  எப்படி நம்மிமடசய வெந்தமான?  யமார் அவெமன அமழத்து

வெந்தது? எனற சகளவி எழுந்தது!

ரக்கின  உட்டின  அவெசேர  அவெசேரமமாக  அருகில்  இருந்த  ஒரு  சேட்டிமதுமவெ  வெமாங்கி

உமமாரிடம்  வகமாடுத்து’  “இமதக்  குடியுங்கள!  கூண்டிலிருந்து  திறந்துவிடப்பட்ட

புலிகமளக் கமாட்டிலும் வகமாடுமமயமானவெர்கள இவெர்கள” எனறு உமமாரிடம் கூறிவிட்டு,

கூட்டத்மத  சநமாக்கி,  “இவெர்  நம்முமடய  விருந்தமாளி.  நம்  தமலவெரின  திருமுகத்மதக்

கமாண இவென வெரசவெண்டுவமனபது அவெருமடய உத்தரவு” எனறமான.

“அவெனுக்கமாகப் பதில் சபசுவெது யமார்?” எனறு மறுபடியும் ஒருவென சகட்டமான.

உமமாமரச்  சுற்றிக்  கூடியிருந்த  கூட்டத்மத  விலக்கிக்  வகமாண்டு,  ஒரு  இமளஞன

முனனுக்கு வெந்தமான.  உமமாரின எதிசர வெந்து நினறு வகமாண்டு இடுப்பில் வசேமாருகியிருந்த

குத்துக் கத்தி வயமானமறக் மகயில் பிடித்துக் வகமாண்டு, “இப்வபமாழுது வசேமால்லுங்கள யமார்

இவெனுக்கமாகப்  சபசுவெது?”  எனறு  கூவினமான, அவெனுமடய  வெமாய்  அகனறு  கண்கள

தனமனச் சுற்றியிருந்தவெர்களின ஊசட பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தது.

“நமானதமான!”  எனறு  கூறிக்  வகமாண்சட,  அந்த  இமளஞமன  அப்பமால்  தளள

முயற்சித்தமான  ரக்கின  உட்டின.  ஆனமால்  அவெனமால்  முடியவில்மல.  “அவென  நம்

மமலமயச் சசேர்ந்தவென அல்ல.  இசதமா பமாருங்கள;  அவென தமாடியிசல சேமாயம்,  மககளிசல

வவெளமளத்  சதமால்.  நம்  தமலவெரின  வதமாண்டர்கசள,  நம்மிமடயிசல,  இந்த  மனிதன

சவெஷம்  சபமாட்டுக்  வகமாண்டு  வெந்திருக்கிறமான”  எனறு  அந்த  இமளஞன  மீண்டும்

கூவினமான, பயங்கரமமாக.
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உறுமும் முகங்கள உமமாமர சநமாக்கி வநருங்கின.  குமுறும் இதயங்கள,  வகமாதிக்கும்

கண்கள அவெமன சநமாக்கிப் பமாய்ந்து வெந்தன. அவெர்களுமடய கத்தியின இரத்த நமாற்றமும்,

வியர்மவெ நமாற்றமும் அவென மூக்மகத் துமளத்தன. உமமாரின மூமளயிசல திடீவரனறு ஒரு

கதகதப்பு உணர்ச்சி வபருகியது. அந்தக் குமகயின பக்கங்கள அகனறு வகமாண்டு வசேனறன,

இமடவவெளி  அதிகமமாகியது  பூமியின  அடித்தளமமான  இந்த  இடத்திசல  வதமாடக்க

கமாலமுதல்  பிரமார்த்தமன  சமமடயில்  பணிபுரிந்து  வெரும்  மத  குருக்கள  பல  சபர்

இருப்பமதக்  கண்டமான.  அந்தக்  கல்  மிருகம்  மிகமிகப்  வபரியதமாக  வெளர்ந்திருந்தது.

அந்தக்கல்  இறக்மககள  ஆடி  அமசேந்தன.  அந்த  மிருகத்தின  கமால்  நகங்களுக்கிமடசய

அந்த  சமமடயிருந்தது.  அந்தப்  பழங்கமாலத்துத்  வதய்வெத்தின  சமமடயிசல  எனறும்

அழியமாத வநருப்பின இருப்பிடத்திசல தமான எல்லமா உடல்களும் வெந்து சசேரசவெண்டும்.

அந்தப் வபரிய மிருகத்தின சபரமாற்றமல எதிர்த்து,  அவென தனனுமடய எளிய உடமலக்

கமாப்பமாற்றுவெவதனறு நிமனப்பது முட்டமாள தனமமானது.

“வெழிவிடுங்கள,  வெழி!”  கனமமான  கமாலடி  ஓமசேகள  சகட்டன.  அருகில்  வெந்து

வகமாண்டிருந்தன.  அணியணியமாகப்  பல  கரிய  நிறமுளள  அடிமமகள  கூட்டத்மத

விலக்கிக் வகமாண்டு,  உமமாமர சநமாக்கி வெந்தமார்கள!  உமமாரின அருகில் வநருங்க முயனற

கத்தி வீரர்கள அடிமமகளமால் அடித்துத் தளளப்பட்டமார்கள.  பலமமான மககளமால் அவென

தூக்கப்பட்டு,  அந்த  வநருப்பிருக்கும்  இடத்மத  விட்டு  அகற்றிக்  வகமாண்டு

சபமாகப்பட்டமான.  முணுமுணுக்கும்  குரல்களின  ஓமசே  குமறந்து,  கரிய அடிமமகளின

கமாலடி  ஓமசே  பலத்தது,  அவெர்கள  அவெமனத்  தூக்கிக்வகமாண்டு  இருண்ட  நமடபமாமத

வெழியமாகச் வசேனறமார்கள. தமாங்க முடியமாத சசேமார்வு உமமாமரத் தழுவிக்வகமாண்டு வெந்தது.

சேந்தடிகள  எல்லமாம்  நினற  பிறகு,  ஏசதமா  கனமமான  புமகநமாற்றம்  ஏற்பட்டது.  உமமார்

மிகுந்த முயற்சியுடன தன கண்கமளத் திறந்தமான.

தன  தமலமயத்  திருப்பிப்  பமார்த்த  சபமாது,  கணப்பிசல  சிவெந்த  கரித்தணல்  எரிந்து

வகமாண்டிருப்பமதக்  கண்டமான.  அந்தக்  கணப்பிலிருந்து  எழுந்த  புமக  தன  முதத்திசல

வெந்து  படுவெமதயும்  அறிந்தமான.  அந்தப்  புமகயிசல  நல்ல  வெமாசேம்  கலந்திருந்தது.

அவெனுமடய  வநற்றியின  குறுக்கமாக  ஒரு  மக  வெந்து  தனமனத்  வதமாடுவெமதக்  கண்டு

திரும்பிய உமமார்,  ஹமாஸைமான தனமனக் குனிந்து பமார்த்துக் வகமாண்டிருப்பமதக் கண்டமான.

ஹமாஸைனுமடய  வெமாய்  “வசேமார்க்கத்திற்கு,  வசேமார்க்கத்திற்கு”  எனறு  திரும்பத்  திரும்பச்

வசேமால்லிக் வகமாண்டிருந்தன!
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35. வசேமார்க்கத்திசல ஒரு சுந்தரி

தூரத்திசல  நட்சேத்திரங்கள  ஒசர  கூட்டமமாக  இருந்தன.  அவெற்றிற்கிமடயிசல  ஒளி

மயமமான இரட்மடத் தமலகள சதமானறின. முதலில் ஒரு நண்டு தன கமால்கமள விரிப்பது

சபமாலிருந்த  அந்த  இரட்மட  ஒளிக்சகமாடுகள  பிறகு  நிலவெமாக  உருவவெடுத்தன.  உமமார்

தனனுமடய தமலமயத் திருப்பிப் பமார்த்தமான. வெமானிசல அமவெயமவெயிருக்க சவெண்டிய

இடத்திசல இருந்தன.

ஆனமால்,  அடிவெமானத்தின  சமசல  தங்க  மயமமாகத்  சதமானறிய  அந்த  நிலவு  மட்டும்

இங்சக இருக்க சவெண்டமாததமாகத் சதமானறியது.  சமலும் தன மகமய நீட்டினமால் எட்டிப்

பிடித்து  விடக்கூடிய  அவ்வெளவு  அருகிசலசய  அந்த  நிலவு  ஒளிவீசிக்  வகமாண்டிருந்தது.

இது நம்ப முடியமாததமாக இருந்தது.

படுத்திருந்த  அவென  எழுந்து  உட்கமார்ந்தவபமாழுது,  தன  உடல்  சிறிது  கூடக்

கனமில்லமாமல்  நிமனத்த  சபமாது  முயற்சியில்லமாமசல  அமசேவெது  சபமாலத்  வதரிந்தது.

எழுந்து நினறமான.

ஒரு  பழமரம்  அவெமனக்  கவெர்ந்தது.  அந்த  மரம்  முழுவெதும்  பூத்துக்  குலுங்கிக்

வகமாண்டிருந்தது.  அந்தப் பூக்களிசல நிலவவெமாளி பலவிதமமான வெண்ணங்கமளப் பரப்பி

யிருந்தது,  திரும்பிப்பமார்த்தமால்  அந்த  நிலமவெக்  கமாணவில்மல.  உமமார்  அமத  நனறமாக

அறிந்து வகமாண்டமான. தனனுமடய கமாலடியிசல பசும் புல்தமர யிருப்பமத உணர்ந்தமான.

அவென  தன  மககமள  நீட்டினமான.  அந்தக்  மககளிசல  பட்டுச்  சேட்மடயின  மிருதுவெமான

துணி  பளபளத்தது.  தனனுமடய  உடலில்  சதமானறிய  இந்த  எதிர்பமாரமாத  அழகுக் கமாட்சி

அவெமன மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

அடுத்து, ஒடிக் வகமாண்டிருக்கும் தண்ணிர் அவென உணர்ச்சியிற் கலந்தது. அவெனுமடய

கமால்கள அவென நிமனக்கும் திமசேயில் வசேல்ல மறுத்தன மிகுந்த கஷ்டத்துடன,  தண்ணீர்

வதமாடங்கும் இடத்திற்கு வெந்தமான. அது ஒர் ஊற்று அது ஒரு பமாமறயின இமடயிலிருந்து

ஓடியது. அவென அதிசல இறங்கி நீமரக் குடிக்கச்வசேனறமான. அதன சுமவெமயயறிந்த பிறகு

நீண்ட  சநரத்திற்கு  ஏரமாளமமாக  அளளியளளிக்  குடித்தமான.  வெரண்டுகிடந்த  தன  நமாமவெ

நமனத்த  அந்த  நீர்  வவெறும்  தண்ணிர்  அல்ல.  அருமமயமான  திரமாட்மசே  மது  எனபமத

அறிந்தமான.

நல்ல  மது  எனறு  கூறிக்வகமாண்சட  நிமிர்ந்தவென  எதிரில்  நிமிர்ந்து  நிற்கும்  சிங்கம்

ஒனமறக்  கண்டமான.  அந்தச்  சிங்கத்மத  சநமாக்கி  சநரமாக  நடந்தமான.  அதன  தமலமயத்
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வதமாட்டமான.  அது  கடினமமாக  இருந்தது.  சீனத்துப்  பீங்கமானில்  வசேய்த  அது,  சவெறு

எப்படியிருக்கும்?  எப்படியும் அது அமசேயவில்மல.  உமமார் அதனுமடய முதுகிசல ஏறி

உட்கமார்ந்து  வகமாண்ட  பிறகு  கூட  அது  நகரவில்மல.  வகமாஞ்சேங்கூட  ஐயத்திற்

கிடமில்லமாமல்  இந்த  விஷயத்மதத்  வதரிந்துவகமாளள  சவெண்டுவமனறு  அவென

நிமனத்தமான.  இந்தத்  சதமாட்டத்மதப்  பற்றியும்  சேந்திரமனப்பற்றியும்  மூனறு

விஷயங்கமளக் கண்டு பிடித்தமான.

முதலமாவெது,  அந்த  நிலவு  உண்மமயமான  நிலவெல்ல,  இரண்டமாவெது,  அந்தத்  தண்ணீர்

தண்ணீர்  அல்ல;  திரமாட்மசே  மது,  மூனறமாவெது  அந்த  மிருகங்களின  அரசேனமாகிய  சிங்கம்

சீனத்துப் பீங்கமானமால் வசேய்யப்பட்டது.

இவ்வெளவு  தூரம்  வெந்து  தமான  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்து  கண்டுபிடித்த  தன

புத்திசேமாலித்தனத்மதப்  பற்றித்  தமாசன வபருமமப்பட்டுக்  வகமாண்டமான.  ஆனமால்,

அவெனுமடய மனம் இந்தத் தர்க்கவெமாத நிமலயிலிருந்து திடீவரனறு அலுத்துக் வகமாளளத்

வதமாடங்கியது. அவென தன விருப்பம் இல்லமாமசல, சிங்கத்தின அருகில் நிற்பமதவிட்டுக்

கிளம்பி,  ஒரு  நீர்க்குளத்மத  சநமாக்கிச்  வசேனறது.  வவெளளிய  தமாமமரப்  பூக்கள  அதன

சமற்பரப்மப  மமறத்துக்  வகமாண்டிருந்தன.  ஒரு  வவெளமள  நிறம்  வகமாண்ட  அனனம்

தூரத்திசல  நீந்திக்  வகமாண்டிருந்தது.  அது,  தன  தமலமய  இறக்மகக்குளசள  மவெத்துத்

தூங்கிக்வகமாண்டிருந்தது.

பிறகு,  சதமாட்டத்திற்குளசள  ஏசதமா  சேத்தம்  சகட்பமத  உணர்ந்தமான.  நிலவுத்

சதமாட்டத்திசல  வெமானம்பமாடி  புகுந்து  பமாடுவெதுசபமால்  இருந்தது.  ஆனமால்  அது

வெமானம்பமாடியல்ல  ஓர்  இளம்வபண்தமான  பமாடிக்வகமாண்டிருந்தமாள.  அவெள  பமாட்சடமாடு

வீமணயின ஒலியும் இமழந்து வெந்தது.

அவெமன உண்மமயில் வெரசவெற்றது நீரினசமல் இருந்த வீடுதமான.  ஒரு சவெமள அது

மிதக்கிறசதமா  அல்லது  நீர்க்குளம்  ஏற்படும்சபமாசத  கட்டப்பட்டு  விளங்குகிறசதமா

வதரியவில்மல. எப்படியிருந்தமால் எனன? அசதமா அழகமாக இருக்கிறது. அதற்குப் சபமாகும்

வெழிமட்டும் வதரியுமமானமால்...!

வகமாடிகள  அவென  கமாமலப்  பினனிக்  வகமாண்டு  தடுமமாறச்வசேய்தன.  அவென  கீசழ

விழுந்தமான.  அசதமா  மரங்களுக்வகல்லமாம்  கீசழ  ஒரு  விந்மதயமான  ஒளியில்லமாத  நிலவு

ஒனறு இருக்கிறது.  வகமாடிகள அவென கமாமலப் பினனிக்வகமாண்டன.  அவென சிறிது சநரம்

ஒனறும் புரியமாமல் அங்சகசய கிடந்தமான.

அவென  தனமனச்  சுற்றியுளள  வகமாடிகமள  அகற்றிக்வகமாண்டு  நீர்க்கமரசயமாரமமாக

வெந்தமான.  ஒரு  சிறிய  குறுக்குப்  பமாலம்  இருக்கக்  கண்டமான.  அந்தப்  பமாலத்தின
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மறுமுமனயில்,  அந்த  வீடு  அல்லது  படகு  இருந்தது.  நீர்  நடுவில்  கவெர்ச்சிகரமமாக

விளங்கிய அந்த வீட்டுக்குச் வசேல்ல அவென விரும்பினமான.  விஞ்ஞமான ஆரமாய்ச்சிக்கமாகப்

சபமாகமாவிட்டமாலும்,  தன  மன  எழுச்சிக்கமாக  அவென  அங்சக  சபமாவெமத  முக்கியமமாகக்

வகமாண்டமான.

பமாலத்தின மீது வசேல்லும்சபமாது பமாதிவெழியில் அவென கீசழ குனிந்து பமார்த்தமான.  தன

நிழல்  தண்ணின  சமல்  நடந்து வெருவெதுசபமால்  இருந்தது  நினறு  கவெனித்தமான.  அந்த

நிழலும் நினறது, நல்ல சவெடிக்மக எனறு அவென சிரித்தமான.

அவென ஆந்த விட்டுக்குளசள நுமழந்ததும், அது வமதுவெமாக ஆடியது. எதிரில் இருந்த

திமரமய  இழுத்துவிட்டு  உளசள  பமார்த்தமான,  இரத்தினக்  கம்பள  விரிப்பினமீது

இனவனமாரு  வவெளளி  நிலமாமவெக்  கண்டமான,  அவென  அமதத்  வதமாட்டுப்  பமார்த்தமான.  அ

கதகதப்பமான ஒளிப்பந்து சபமானற வெட்டவிளக்கமாக இருந்தது.  ஆனமால் அவெனமால் அமத

எடுக்க முடியவில்மல,  அதன பினனமால் ஏசதமா அமசேந்தது.  ஒரு குரல் மல்லிய குரலிசல

அவெமன அமழத்தது.

“இபுரமாகீம்  மகசன!”  அந்தக்  குரமலக்  சகட்ட  உமமார்  கீசழ  உட்கமார்ந்து,  சிந்திக்கத்

வதமாடங்கினமான.

“இல்மல இப்ரமாகீம் மகன இல்மல,  இப்வபமாழுது நமான யமார் வதரியுமமா?  நட்சேத்திரப்

சபரமாசிரியரும்,  அரசேசேமப வெமான நூற்கமலஞரும் ஆகிய சமனமம வபமாருந்திய குவெமாஜமா

இமமாம்  உமமார்  அவெர்கள,  வதரிகிறதமா?  இருட்டில்  இருக்கும்  சிறு  பிரமாணிசய;  சேலமாம்

வசேய்!” எனறமான.

“இசதமா நமான சேலமாம் வசேய்கிசறன. தங்கள அடிமமயிடம் கருமண கமாட்டுங்கள.”

அந்த  வசேமார்க்கத்தின  அழகு  சதவெமதயின  குரல்  தமாழ்ந்ததமாகவும்  விசித்திரமமாகவும்

இருந்தது. கனவிசல சதமானறும் பிரமாணிகள, அரபியிசலமா, பமாரசீகத்திசலமா சபசுவெதில்மல.

ஆனமால்,  இந்த  அழகி  சபசுகிறமாள.  சபசுவெதும்  புரிகிறது.  அவென  கமாலிசல  விழுந்து

வெணங்கிய அவெளுமடய தங்கமயமமான நீண்ட கூந்தமல அவெனுமடய விரல்கள தடவின.

அது பட்டுப் சபமால் மிருதுவெமாக இருந்தது.

“இந்தப் படகு எல்மலயில்லமாத இரவின வெழியமாக மிதந்து வசேல்லுமமா!”

“ஓர் இரவு மற்சறமார் இரவு சபமாலசவெதமான இருக்கும்.”

“ஆனமால்,  இந்த  நிலவு  மமாறமாது  சபமாலிருக்கிறது.  அது  சதமானறுவெதுமில்மல

மமறவெதுமில்மல; வெளர்வெதுமில்மல, சதய்வெதுமில்மல; சவெதமாளங்கள அதன அருகிசல

இருந்துபமாடும் சபமாதும்.”
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     பிறகு,  அவென  அவெள  முகத்மதத்  திருப்பிப்  பமார்த்தமான.  அது  வவெளுத்துப்  சபமாய்

இருந்தது. அந்தக் கண்கள அர்த்தமில்லமாமல் அவெமன சநமாக்கின. உதடுகள உணர்ச்சியற்று

இருந்தன.

அது, உமமாரின நிமனமவெக் குழப்பியது.

கமடசியமாக  நிமனவு  வெந்து  விட்டது.  “சஸைமாயி,  நீ  சஸைமாயி  தமாசன!  அனறு  வகமாரசேமான

பமாமதயிசல,  என  நண்பனுக்கமாக  நமான  அழுசதசன.  அப்வபமாழுது,  நமான  சேமாதமாரண

உமமாரமாக,  இபுரமாகீம் மகனமாக இருந்சதன உனமன எனனிடமிருந்து அமழத்துச் வசேனறு

விட்டமார்கள.” எனறு கூறினமான.

வவெளளி  மயமமான  அந்த  ஒளியிசல  அமசேயமாமல்  கிடக்கும்  சஸைமாயினுமடய  உடல்

சில்லிட்டு  இருந்தது.  அவென  கட்டியமணத்து  முத்தமிட்ட  சபமாது  அவெளுமடய

உதடுகளும்  குளிர்ச்சியமாக  இருந்தன.  அவெளுமடய  மகயிசல  தமலமய  மவெத்துப்

படுத்திருந்த அவென, அவெமனப் பயமுறுத்தியதும் ஆமடகமள அகற்றியதும் எதுவவெனறு

வதரியமாமல்  அதிசேயப்பட்டமான.  ஆனமால்  எல்மலயில்லமாத  இந்த  இரவிசல,  மிதந்து

வசேல்லும் படகிசல, வசேத்தவெள சபமால் கிடந்தமாலும், சஸைமாயி அழகமாகசவெ இருந்தமாள.

“நமான உனமன எனனுடசனசய மவெத்துக்வகமாளள சவெண்டும் எனறு இருந்சதன” எனறு

அவென  தன  எண்ணத்மத  வவெளியிட்டு  விட்டுச்  சிரித்துக்  வகமாண்சட  “நமான  பமழய

உமமார்தமான. இபுரமாகீம் மகனதமான! சவெறு யமாருமல்ல!” எனறு கூறினமான.

அவெள  கண்களில்  கவிந்திருந்த  பயம்  அகனறது.  உதடுகள  குவிந்தன.  அவெனுமடய

முகத்மதத் தன முகத்சதமாடு அழுத்திக் வகமாண்டு ஒரு வபருமூச்சு விட்டமான. படகு மிதந்து

வகமாண்சட யிருந்தது. சிங்க உருவெத்மதக் கடந்து வசேனறு வகமாண்டிருந்தது.
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36. எதற்கும் துணிந்த புது மதத்தமலவென

இரண்டமாவெது  நமாள  கமாமலயில்  உமமார்  விழித்து  எழுந்திருக்கும்  சபமாது,  அவெமனச்

சேந்திப்பதற்வகனறு  ஹமாஸைமான  வசேனறமான.  முனனமாசலசய  அறிவிக்கமாமல்,  அவென

திடுவமனறு அந்த அமறக்குளசள நுமழந்ததும் அந்தக் கரிய அடிமமப் மபயன பயந்து

ஓடிப் சபமானமான.  கவெனமமாகக் கதமவெ முடிக் வகமாண்டு,  தூங்கிக் வகமாண்டிருந்த உமமாரின

பக்கத்திசல விரிப்பில் உட்கமார்ந்து வகமாண்டமான. வமல்லிய குரலிசல அவெனுடன சபச்சுக்

வகமாடுத்தமான. உமமார் புரண்டு படுத்தமான.

“நீ எங்சக சபமாயிருந்தமாய்? வசேமால்!”

சிறிது  சநரம்  உமமார்  அமறயின  சமற்பகுதிமயப்  பமார்த்தமான.  அவெனுமடய

கண்ணுக்குக்  கீசழ  இருண்ட  நிழல்  உருவெங்கள  இருந்தன.  ‘தூங்கிக்  கனவு  கண்டு

வகமாண்டிருந்சதன!”

“அது ஒரு கனவெமா?”

“இல்மல, ஓரளவு கனவுதமான.ஆனமால் எல்லமாம் கனவவெனறு வசேமால்ல முடியமாது.”

“அப்படியமானமால்  நீ  எங்சக  சபமாயிருந்தமாய்?”  -  இது  சபமானற  மமாயமமான

தூக்கத்திலிருந்து  எழும்  மனிதர்களிடம்  ஹமாஸைமான  இதுவெமர  நூற்றுக்  கணக்கமான

தடமவெகள  இசத  சகளவிமயக்  சகட்டிருக்கிறமான.  அந்த  நூற்றுக்  கணக்கமானவெர்களும்

கூறிய  அசத  பதில்தமான  கிமடக்குவமனறு  நம்பிக்மகயுடன  அவென  உமமார்  பதிமல

எதிர்பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமான.

“அதுவெமா? அது ஒரு குறிப்பிடத் தகுந்த வசேயற்மக வசேமார்க்கம்” எனறு உமமார் சிந்தித்துப்

பதில்  கூறினமான.  தனனுமடய  பமார்மவெயிசலமா,  குரலிசலமா  வியப்புச்  சேற்றும்

வவெளிப்படமாதபடி, “வசேயற்மகயமா? எனறு ஹமாஸைமான சகட்டமான.

“ஆம்! நிலவு வெமானிசல மிகமிகத் தமாழ்ந்து இருந்தது.”

“அப்புறம்?”

உமமார்  மீண்டும்  நிமனத்துப்  பமார்த்துக்  வகமாண்டமான.  இப்வபமாழுது  அவெனுமடய

அமரகுமறத்  தூக்கமும்  சபமாய்  முழு  விழிப்பு  ஏற்பட்டு  விட்டது.  ‘உனனுமடய

வசேமார்க்கத்திசல இருந்த அந்த அழகு சதவெமத ஏற்வகனசவெ எனக்குத் வதரிந்த வபண்.’,

“இருக்க முடியமாசத! அந்தப் வபண் யமார்?”
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“ஏரியிசல மிதந்த படகிசல இருந்தவெள, மபஸைமாஸ்டின நகரத்து சஸைமாயி எனபவெள.”

சேமாதமாரணமமாக  எந்த  மனிதரிடமும்  இல்லமாத  ஒரு  திறமம  ஹமாஸைமானிடம்  இருந்தது.

அவென  தனனுமடய  திட்டத்மத  உடனுக்குடன  மமாற்றிக்  வகமாளவெமான.  தனனுமடய

சநமாக்கம்  வவெளித்  சதமாற்றத்தில்  வதரியமாதபடிசய  நடந்து  வகமாளவெதில்  சேமர்த்தன.

அவெனுமடய ஒற்றர்கள மிகத் திறமமயும் முனசயமாசேமனயும் வெமாய்ந்தவெர்கள.  அவெர்கள,

மதுவும்  மங்மகயரும்  இருந்தமால்,  உமமார்  மனத்மத  அடிமமப்  படுத்துவெது  மிக

எளிவதனறு உறுதியமாகக் கூறியிருந்தமார்கள.

இனி, அவெற்மற நம்பிப் பயனில்மல எனறு ஹமாஸைமான வதரிந்து வகமாண்டமான. அவென

புனசிரிப்புடன

“எனனுமடய சுவெர்க்கத்தில் மது எப்படியிருந்தது? உனக்குப் பிடித்திருக்குசம?”

“ஆகமா! மிக நனறமாக இருந்தது!”

“வெமான நூல் சேமாஸ்திரியமான உனக்கு நிலவு மனதுக்குப் பிடித்தமமாயில்மல எனபமதக்

கமாண வெருந்துகிசறன. துரதிர்ஷ்டவெசேமமாகப் பகல் வவெளிச்சேம் தன ஒளிமய அதற்குக் கடன

வகமாடுக்க  முடியமாது  சபமாய்விட்டது.  ஆனமால்  எனனுமடய  “அர்ப்பணம்  வசேய்சதமார்”

யமாரும்  அமதப்பற்றி ஐயப்பட்டதில்மல.  ஒருமுமற  வசேமார்க்கம்  வசேனறவெர்கள,

மறுபடியும்  வசேல்லும்  சேந்தர்ப்பம்  வெருமமா  எனசற  எதிர்பமார்த்து  நிற்பமார்கள.  அவெர்கள

அமனவெரும்  இமளஞர்கள,  அமத  விரும்புவெதும்  இயற்மகசயதமான.  எனமனப்

பினபற்றுசவெமாரும்  அதற்கமாக  ஏங்குகிறமார்கள.  சர  நகரிசல  சேந்தித்தமாசய,  கூட்டமாளிகள

சிலர்,  அவெர்கள வெமான அமமப்மபப்பற் ஐயப்பட்டமாலும்கூட, அந்த வசேமார்க்க சபமாகத்மத

அனுபவிப்பதில் மற்றவெர்கள யமாருக்கும் சேமளத்தவெர்கள அல்ல.”

“ரக்கின  உட்டினும்  அவெமனச்  சசேர்ந்த  பிரசேமாரகர்களும்  எப்படி?  அவெர்கள  உன

வசேமார்க்கத்திற்குப் சபமாவெதுண்டமா?”

“இல்மல,  எனறுசம  வசேல்வெதில்மல.  அவெர்கள  அமனவெரும்  அறிவு

சவெமலக்கமாரர்கள,  நூல்  நிமலயமும்,  ஆரமாய்ச்சிக்கூடமுசம  அவெர்களுமடய

சகந்திரங்கள.  அவெர்கள தங்கள சநமாக்கத்திற்குத் தகுந்த இனபங்கமளக் கமாணுகிறமார்கள.

எனனுமடய  சவெமலக்கமாரர்கள  பல  பிரிவுகளமாய்ப்  பிரிக்கப்பட்டிருப்பமத  நீ  புரிந்து

வகமாண்டிருக்கலமாசம!”

‘ஆம்!  அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்கள  எனற  கமாவெற்பமடகளும்,  பினபற்றுசவெமார்  எனற

வதமாண்டர்  கூட்டமும்,  கூட்டமாளிகள  எனற  தமலவெர்களும்,  அறிஞர்களும்  ஆக  நமானகு

வெமகயமான பிரிவுகமளக் கூறினமாய்!”
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“ஐந்தமாவெது  பிரிவிசல  வவெளிப்புறத்தமார்.  அதமாவெது  அக்சரமாசனமாஸ்  சபமானற

வியமாபமாரிகள  அடங்குவெமார்கள.  அவெர்கள  வவெளியுலகத்திலிருந்து  வபமாருளகள

வகமாண்டுவெந்து சசேர்க்கும் வபமாறுப்பில் ஈடுபட்டிருக்கிறமார்கள. அவெர்கள எனனிடமிருந்து

நிமறய  சேம்பமாதிக்கிறமார்கள.  ஆனமால்,  அவெர்கள  அறிவுக்  சகமாட்மடயின  வெமாசேலுக்கு

அப்பமால் நுமழய விடப்படுவெதில்மல.”

அக்சரமாசனமாஸ்,  ஒருமுமற  கழுகுக்  கூட்டின  வெமாசேல்வெமர  வெந்திருப்பதமாகக்  கூறியது

உமமாருக்கு நிமனவு வெந்தது.

“ஹமாஸைமான, உனக்கு ஏரமாளமமான வபயர்கள இருக்கினறனசவெ!”

“ஏன இருக்கமாது? வவெளிப்புறத்தமாருக்கும் அர்ப்பணம் வசேய்சதமாருக்கும் உண்மமயில்

பிறப்பிறப்புப் வபருந்தமலவென நமாசன! நீ அதிசல ஐயங்வகமாண்டமால், விமரவில் அதற்கு

ஆதமாரங்கமாணலமாம்.  அவெர்கள எனமன மமலத்தமலவென எனறு அமழப்பதன கமாரணம்

எனனவவெனறமால்,  எங்களுமடய  பலம்  வபமாருந்திய  சகமாட்மடகவளல்லமாம்,  இந்தக்

கழுகுக்  கூட்மடப்சபமால  மமலயுச்சிகளிசலசய  கட்டப்  வபறுகினறன.  இது  சபமானற

இடங்களிலிருந்து  சிலசர  பல  பமகவெர்கமள  எளிதில்  வகமால்ல  முடியும்”  எனறு

உஷமாரமாகச் வசேமானனமான அவென.

“கூட்டமாளிகள எனற அவெர்கள உனமன எப்படி அமழக்கிறமார்கள?”

“அவெர்கள, இந்தப் புதிய மதத்மத கண்மூடித்தனமமாக நம்புகிறமார்கள. அவெர்கசள என

மதவெமாதிகள,  அவெர்கசள  தமலவெர்கள.  அவெர்கள  எனமன  மமாதியின  தூதன  எனறு

எண்ணுகிறமார்கள,  மமாதிமயப்பற்றிய  வசேய்தியறிவிப்பவென  எனறு.  வஜருசேலத்தில்  நமான

உனக்குக் கூறவில்மலயமா, அது சபமால. அவெர்கள எனமனக் கருதுகிறமார்கள.

“ஆனமால்,  இப்வபமாழுதும்  நமான  உனமன  அப்படி  (மமாதியின  தூதர்  எனறு)

நிமனக்கவில்மல. சேரி, சவெறு இரண்டு பிரிவினரும் உனமன எப்படி நம்புகிறமார்கள?”

“சவெறு இரண்டு பிரிவெமா? ஐந்தும்தமான கூறிவிட்சடசன!”

“ஐந்துடன எப்படி முடியும்? வமமாத்தம் ஏழு பிரிவுகள அல்லவெமா?”

ஹமாஸைமானுமடய  கரிய  கண்களிசல  வியப்புப்  படர்ந்தது.  “நீ  கணிதப்  சபரமாசிரியன

எனபமத  நமான  மறந்துவிட்சடன.  வகமாஞ்சேம்  எனக்குப்  புரியும்படி  சகள.  நீ  ஏன  ஏழு

பிரிவுகள எனறு வசேமால்கிறமாய்?”

“ஏழமாவெது வகமாளமகக்கமாரர் எனறு உங்கமளப்பற்றிக் கூறுகிறமார்கள. சமலும் உங்கள

பிரசேமாரர்கள, பமாமர மக்களிடம், வெமாரத்தில் ஏழு நமாட்கள இருப்பது சபமாலவும் வெமானத்தில்

ஏழு கிரகங்கள இருப்பது சபமாலவும் உலகத்தில் ஏழு வகமாளமககள இருக்கினறன எனறு
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பிரசேமாரம் வசேய்கிறமார்கள.  அது சபமாலசவெ உங்களிசலயும் ஏழு பிரிவுகள இருக்குவமனறு

நமான எதிர்பமார்த்சதன.”

“நனறு  நனறு!”  எனறு  சிரித்துக்  வகமாண்சட  பமாரமாட்டிப்  சபசிய  ஹமாஸைமான,  “நீ

இரும்மபப்  பிளக்கும்  கூரிய  பதமுளள  உருக்குக்  கத்தி  சபமானறவென.  நீ  மிகப்  புகழ்

அமடவெமாய்  எனறு  அக்சரமாசனமாஸ்  கூறுவெமான.  ஆனமால்  நீ  புகழுக்கும்  சமலமான

மதிப்புக்குரியவென  எனசற  நமான  கூறுசவென.  கழுகுக்கூட்டில்  சவெறு  எனன

இரகசியங்கமள நீ கண்டு பிடித்தமாய்? எனறு வமதுவெமாகப் பதம் பமார்க்கத் வதமாடங்கினமான.

ஹமாஸைமாமன சநரடியமாக எதிர்த்துக் வகமாளவெதமா அல்லது,  அவெமன நயந்து சபசுவெதமா

எனறு  சேற்றுசநரசம  உமமார்  சயமாசித்தமான.  தனனுமடய  பலக்குமறமவெக்  கமாண்பித்துக்

வகமாளவெதற்கு அந்தக் கழுகுக்கூடு ஏற்றதல்ல எனறு முடிவுக்கு வெந்தமான.

“குதிமரத்  தபமாலில்  வசேய்தி  வெந்து  சசேருவெதற்கு  முனபமாகசவெ,  அந்தச்  வசேய்திகமளத்

வதரிந்து வகமாளளும் உன இரகசியத்மத நமான வதரிந்து வகமாண்சடன” எனறமான உமமார்.

“நமான  தந்திரங்கமளக்  மகயமாளுகிசறன  எனறு  எந்த  நமாய்  வசேமானனது?  இது  எனன

வபமாய்?”  எனறு  சகட்டமான.  அவெனுமடய  கண்கள  நம்பிக்மகயில்லமாமல்  உமமாமர

சநமாக்கின.

“எந்த நமாயும் இல்மல!  ஒரு பருந்து இமத எனனிடம் வகமாண்டு வெந்து வகமாடுத்தது.

அபவபமாழுது நமான சர நகருக்குச் வசேனறு வகமாண்டிருந்சதன” எனறு கூறித் தன இடுப்பில்

இருந்த குழமாமய எடுத்து அவென மகயில் வகமாடுத்தமான.

ஹமாஸைமான  அமத  வெமாங்கி  விமரவெமாகப்  படித்தமான.  உமமார்  சர  நகருக்குச்  வசேல்வெதமாக

அதன  உள  இருந்த  கடிதத்தில்  எழுதியிருந்தது.  அவெனுமடய  சகமாபத்மத  வியப்பு

பறக்கடித்தது.

“அல்லமா அல்லமா!  ஆனமால் நீ அதிர்ஷ்டக்கமாரனதமான.  நிமனக்க முடியமாத அதிர்ஷ்டம்

உனமனச்  சசேர்ந்திருக்கிறது.  தபமால்  புறமாமவெப்  பிடித்து  வெருவெதற்குப்  பருந்மதத்  தவிர

சவெறு  எதனமாலும் முடியமாது” எனறு  கூறிக்வகமாண்சட,  தனக்குளசள சவெசறமாரு திட்டம்

சபமாட்டுக்  வகமாண்டு,  “உலகத்துச்  வசேய்திகமள அறிந்து  வகமாளவெதற்கமாக  நமான  சில

சேமயங்களில்  தபமால்  புறமாக்கமளப்  பயனபடுத்துவெதுண்டு.  எனனுமடய

பிரசேமாரகர்களுக்குக்கூட  இந்த  விஷயம்  வதரியமாது.  ஏவனனில்  அந்தப்  புறமாக்கள

சகமாட்மடக்கு  வெருவெதில்மல.  பக்கத்துக்  கிரமாமத்துக்சக  வெரும்  சேரி.  நமது  பமகமம

உணர்ச்சி  எனற  கத்திப்  பிடியிலிருந்து  நம்  மககமள  அகற்றி  விடுசவெமாம்;

நமக்கிமடசயயுளள கருத்து சவெற்றுமம எனற திமரமயக் கிழித்து விடுசவெமாம்” எனறமான,

ஹமாஸைமான விசித்திர வதமானியில்.
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பிறகு,  உமமாரின  அருகிசல  வநருங்கி  வெந்து  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டு  அவெனுமடய

சதமாமளக் கட்டிப்பிடித்துக் வகமாண்டு, “ஹமாஸைமான எனறமால் யமார்?” எனறு நீசய உனமனக்

சகட்டுக்  வகமாண்டிருப்பமாய்.  அப்படியமானமால்  சகள.  நமான  யமார்  எனபமதக்  கூறுகிசறன.

ஒரு கமாலத்திசல,  மமாணவெனமாக இருந்த சநரத்திசல கீழ்த்தரமமான ஓர் உயிர்ப்பிரமாணியமாக

அனமாமதயமாக  இருந்தவெனதமான  இந்த  ஹமாஸைமான.  அரசேர்களும்  அமமச்சேர்களும்  இருந்து

நம்  உடல்கமளயும்  ஆத்மமாக்கமளயும்  ஆளுகினற  இடத்திசல  அறிமவெத்

சதடுகினறவெனுக்கு  எனன  நனமமயிருக்கிறது?  வகய்சரமா  நகரத்தில்  ஆயுதந்தமாங்கிய

கமாவெற்பமட  வீரர்களமால்  வதரு  நமாமயப்  சபமால்  அடிக்கப்  வபற்சறன!  அந்த  இளம்

பருவெத்திசல அவெமமானப் படுத்தப்பட்டு - ஏழ்மமயின கமாரணமமாக ஏளனஞ்வசேய்யப்பட்டு

வெமாழ்விசல வநமாந்து சபமாயிருக்கிசறன.

வகய்சரமாவிசல  உளள  சபரமாசிரியர்  சிலரிடமும்,  கடல்  கடந்து  வசேனறு

திசபரியர்களின முதுகுரவெர்களமான கபமாலியரிடமும் நமான பற்பல நூல்கமளக் கற்சறன.

பலப்பல  வெமார்த்மதகமளச்  வசேமால்லி  நமான  உனமனக்  குழப்ப  விரும்பவில்மல.

கற்பமனயமான  வசேமாப்பன  உலகில்  நட்சேத்திரங்கள  மங்கிய  மமாயமாஜமாலத்மத  நீசய

கண்டிருக்கிறமாய்.  அறிவு  எனகிற  பழத்தின  கசேப்பமான  பருப்மப  நமான  சுமவெ

பமார்த்திருக்கிசறன. என முடிவு இதுதமான கடவுள எனபதமாக ஒனறு இல்மல.

உலகில்  உளள  மதங்கள  அமனத்தும்  வெயது  முதிர்ந்துவெரும்  வபண்கமளப்

சபமானறமவெசய.  அவெற்றின அழகும் பயனும் மமறந்துவிட்டன.  அமவெ,  மனித சேக்திக்கு

அப்பமாற்பட்ட  வதய்வீக  நம்பிக்மக  எனனும்  கமாய்ந்துசபமான  எலும்புக்  கூட்டிசலசய

ஒட்டிக்  வகமாண்டிருக்கினறன.  விமரவில்  அமவெ அழிந்து,  ஒனறும்  மிஞ்சேமாமல்

சபமாய்விடும்!  சகமாயில்களிலும்  மட்ங்களிலும்  பமாதுகமாத்து  மவெக்கப்பட்டிருக்கிற

மகமானகளின  எலும்புகள,  மயிர்கள,  பற்களசபமால்,  மதங்களின  சிற்சில  பகுதிகசள

மிஞ்சும்.

பூமியில்  இருக்கும்  மதவெமாதிகள  அமனவெருக்கும்  நமான  ஒரு  வசேய்தி  கூற

முடியுமமானமால்,  நமான  எனன  வசேமால்லுசவென  வதரியுமமா!  சகமாயில்கமளயும்,  வதமாழுமக

மடங்கமளயும்,  சிங்கமாதனங்கமளயும்  தூக்கி  எறியுங்கள.  சிங்கமாதனங்களின  சமல்

இருப்பவெர்களும்,  மதங்களின  வெணங்கு  நிமலயங்கமளக்  கமாத்துக்  வகமாண்டு

கிடப்பவெர்களும்  சேமாதமாரண  மனிதர்கசள!  வபமாய்யுமரகளின  பினனமாசல  மமறந்து

வகமாண்டு  சேக்திவெமாய்ந்தவெர்களமாகக்  கமாட்சியளிக்கிறமார்கள  வதமாடக்க  கமாலத்தில்  சூரிய

சதவெனுக்குப்  பமடயலிட்ட  கமாட்டுமிரமாண்டிகமளக்  கமாட்டிலும்  இமறமயத்  வதமாழும்

மக்களும் உயர்ந்தவெர்கள அல்ல எனசற நமான கூறுசவென. இது உண்மமயல்லவெமா?”

262



“சுல்தமான  மமாலிகமா  சேமாதமாரண  மனிதர்தமான  எனபது  எனக்குத்  வதரியும்.  ஆனமால்,

அவெமரச்  சிங்கமாதனத்திலிருந்து  அப்புறப்  படுத்திவிட்டமால்,  அவெருமடய  இடத்தில்  நீ

எமத  உட்கமாரமவெப்பமாய்?  அந்தக்  கடமமமயச்  வசேய்ய  ஏதமாவெது  ஒனறு  சவெண்டுசம!”

எனறு அறிஞன உமமார் சகட்டமான.

“முதல்  சவெமல,  சிங்கமாதனத்மதயும்  அதமனச்  சசேர்ந்த  ஆட்சிக்குழுக்கமளயும்

ஒழிப்பதமாகும். உனக்கு நமானகு மமாலிகமா கமாட்டிலும் அதிகமமான அறிவு இருக்கிறது. நமாம்

ஏன  அரசே  வெணக்கத்திற்கு  நம்மம  ஆட்படுத்திக்  வகமாளள  சவெண்டும்?  அறியமாமம

சூழ்ந்திருந்த  அந்தக்  கமாலத்திலிருந்து  மனிதர்கள  கமாரண  ஆரமாய்ச்சியில்  ஈடுபட்டு

வெந்திருக்கிறமார்கள.  முடிவில்  மனிதர்கள  பூரணமமான  கமாரண  அறிமவெப்  வபறுவெமார்கள,

அமவெ இருக்கட்டும்,  இப்வபமாழுது நமான எனன வசேய்திருக்கிசறன.  பலமர மதமமாற்றம்

வசேய்திருக்கிசறன.  பலமரக் கூட்டமாளிகளமாக்கியிருக்கிசறன.  அவெர்கள பமழய மதத்தில்

அதிருப்தி  அமடந்தவெர்கள.  இரகசியமமாக  நமாங்கள  புதிய  பிரசேமாரத்மத  சபமாதித்து

வெருகிசறமாம்.”

ஹமாசேமான,  இந்த  இடத்தில்,  சிறிது  சநரம்  சபசேமாமலிருந்து,  மறுபடியும்  வதமாடர்ந்து

சபசினமான.  “நீ  நூல்  நிமலயத்மதப் பமார்த்தமாய்,  பிரசேமாரகர்களுடன  சபசினமாய்.  நமாங்கள

எல்லமா  விஷயங்கமளப்  பற்றியும்  எங்கள  அறிமவெ  முழுமமயமடய  முயல்கிசறமாம்

எனபமத நீ அறிந்திருக்கக்கூடும்.  ஆனமால்,  பமாரசீகர்கள,  மமறயில் உளளது தவிர சவெறு

எமதயும்  கண்  வகமாடுத்துப்  பமார்க்கசவெமா.  கமாது  வகமாடுத்துக்  சகட்கசவெமா  மமாட்டமார்கள

எனபமத  நீ  அறிவெமாய்.  அமத  மறுக்க  முடியமாது,  ஒனறுசம  அறியமாத  பமாமரர்  பலர்

எங்களிமடசய சதமவெப் படுகிறது.  கூட்டத்மதப் வபருக்குவெதற்கும் உயிர்  வகமாடுத்துப்

சபமாரமாடுவெதற்கும்  எந்தவிதமமான  அறிவும்  இல்லமாத  அந்தக்  கூட்டத்தின  உதவி

சதமவெப்படுகிற  கமாரணத்தமால்,  அறிவில்லமாத  மக்களிமடசய,  ஏழமாவெது  மமாதி  ஒருவெர்

வெருவெமார் எனறு பிரசேமாரம் வசேய்கிசறமாம்.  இது வெழக்கத்திசல இருந்து வெருகிற ஒரு இமற

நம்பிக்மகமய  அடிப்பமடயமாகக்  வகமாண்ட  பிரசேமாரசம.  அறிவுளளவெர்களுக்கு,  நமாங்கள

விஞ்ஞமானப்  புதுப்சபவரமாளிமய  அமடயுமமாறு  சபமாதிக்கிசறமாம்”  உறுதியமான  தவிர்க்க

முடியமாத  ஒரு  விஷயத்மதப்  பற்றி  விளக்கிக்  கூறுபவென  சபமால்  சதமாமளக்  குலுக்கிக்

வகமாண்டமான ஹமாஸைமான.

“உயிர்ப்  பிறப்பின  அடிப்பமடசய  இந்த  முமறயில்  தமாசன

அமமக்கப்பட்டிருக்கிறது? உனனிடம் தன தனியமறயில் சபசுகிற விஷயங்கமள நிசேமாம்

முல்லமாக்களிடம் சபசுகிறமாரமா?” எனறு சகட்டமான.

“அந்த மமாதிரி நடந்து விடமாமல் அவெர் கவெனமமாக இருக்கிறமார்” எனறமான உமமார்.
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“அது  சபமாலத்தமான  நமாங்கள  பமாமரருக்வகமாரு  பழங்  வகமாளமகயும்,

பகுத்தறிவெமாளர்க்வகமாரு  விஞ்ஞமான  முமறயும்  மவெத்திருக்கிசறமாம்.  பிளமாட்சடமாவின

அறிவு  விளக்க  நூலிசல  கூறப்படுகிற  விஷயம்  உனக்குத்  வதரிந்திருக்கும்.  அதுதமான

உலகங்களின அமமப்பு. வவெளிச்சேம் இருந்தமால் இருட்டும் இருக்கும். மனிதன இருந்தமால்

அவெனுக்குத்  துமணயமாகப்  வபண்ணும்  இருக்க  சவெண்டும்.  இரண்டும்  ஒனறு

சசேரும்சபமாதுதமான  குறிக்சகமாள  நிமறசவெற  முடியும்.  அதுசபமாலசவெ,  எங்களுமடய

அமமப்பு  இந்த  மமாற்றத்தின  மூலம்  ஒனறு  படுகிறது.  எல்லமாவிதமமான

இனத்தமாரிடமிருந்தும்  மதமமாறிய  உண்மமயமானவெர்கள  எங்களிடம்  இருக்கிறமார்கள.” “நீ

ஏன மமாய வித்மதமயப் பயனபடுத்துகிறமாய்?”

“ஏன கூடமாது? அதுதமான மிக உயர்ந்த ஞமானம்!”

“சேமாதமாரண  மனிதமனப்  வபமாறுத்தவெமர  அது  உயர்ந்த  ஞமானமமாக  இருக்கலமாம்.

உனனுமடய  தபமால்  புறமாக்களும்,  பழக்கப்பட்ட  கழுகும்  பமாமர  மனிதனுக்கு  வீதி

வித்மதயமாகத் சதமானறலமாம்.”

“புத்திசேமாலிகளுக்கும்,  அமதக்  கமாட்டிலும்  உயர்ந்த  கண்கட்டுவித்மத  எனனிடம்

இருக்கிறது. எகிப்து சதசேத்திசல நமான பயினற சில மமாய வித்மதகள இருக்கினறன” என

சேடக்வகனறு  தன  சபச்மசே  நிறுத்திய  ஹமாஸைமான,  உமமாமர  சநமாக்கி,  “பதிமனந்து

ஆண்டுகளுக்கு  முனனமாசல  சரமாமமானியப்  சபரரசேனும்,  சுல்தமான  ஆல்ப்  அர்சேலமானும்

இறந்து சபமாவெமார்கள எனறு மமாலிகமாவுக்குச் சசேமாதிடம் கூறினமாசய,  அது எந்தவிதமமான

கமல?” எனறு சகட்டமான.

பதில்  கூறப்சபமாகும்  சேமயத்தில்  எச்சேரிக்மகயமாக  இருக்க  சவெண்டும்  எனற  ஓர்  உள

உணர்வு உண்டமாகசவெ,  உமமார்,  கவெனத்துடன அமமதியமாக, “அது ஓர் அற்புத சேக்தி,  அது

எனனுமடய இரகசியம்” எனறு கூறினமான.

“நமான  உனனிடம்  எனனுமடய  இரகசியங்கள  அமனத்மதயும்  உமடத்துப்  சபசி

விட்சடன. ஆனமால்... நீ...?” எனறு ஹமாசேமான சகட்டமான.

“எல்லமாம் வசேமானனமாய். ஆனமால், ஒனறு வசேமால்லவில்மல.”

அவெமனக் குறிப்பமாகப் பமார்த்த ஹமாஸைமான “அது எனன?” எனறு சகட்டமான.

“உனனுமடய  மதத்திசல  உளள  அந்த  உயர்ந்த  இரு  பிரிவினரும்  எமத

நம்புகிறமார்கள?  உனனுமடய  பிரசேமாரங்களுக்கும்  உயர்ந்த  தகுதியுமடய  அவெர்கள.

எகிப்திசல உளளவெர்கள எமத நம்புகிறமார்கள எனறு நீ கூறவில்மலசய.”
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“பிஸ்மில்லமா!...  நமான  அவெர்கள  எகிப்திசல  இருக்கிறமார்கள  எனறு

வசேமால்லவில்மலசய!”

“நீ  வசேமால்லவில்மல.  ஆனமால்  நமான  அங்சக  அவெர்கள  இருக்கலமாவமனறு

எண்ணிசனன.” “நீ  நிமனத்தமாயமா?  அது  ஒரு  வீண்  நிமனப்பமாக  இருக்குமமானமால்,  அந்த

நிமனப்புக்கு நீ எனன கமாரணம் கூறப் சபமாகிறமாய்?”  எனறு சகட்ட ஹமாஸைமான,  எழுந்து

அந்த  அமறயில்  அங்குமிங்கும்  நடந்து  வகமாண்சட,  “குவெமாஜமா,  உமமார்!  பமாபிசலமானில்

உனமனப் பமார்த்த வபமாழுது நமான புகழ்ந்சதன. வஜருசேலத்திசல சேந்தித்தசபமாது உனமனக்

கூட்டமாளியமாகப்  வபற  சவெண்டுவமனறு  விரும்பிசனன.  ஆண்டுகள  கடந்து  வகமாண்டு

சபமாகும்சபமாது,  கமாலப்சபமாக்கில் நமான எத்தமனசயமா விஷயங்கமளக் கற்சறன.  ஆனமால்,

உமமார்,  நீ  அப்படிசய  இருக்கிறமாய்.  உன  அறிவு  விசேமாலமமடயவில்மல.  உனனுமடய

முட்டமாளதனமமான சஜமாதிடங்கள இனிப் பலிக்கப்சபமாவெதில்மல.”

“உலக அமமப்பமாளருடன வதமாடர்ந்து இருப்பதற்கு, இனிசமல் உனக்குச் சேரிப்பட்டு

வெரமாது. சமலும் நிசேமாமின ஆதரமவெ நீ இழந்து விட்டமாய் எனறு எண்ணுகிசறன, புதிய மத

அமமப்பமாளரமாகிய  நமாங்கள  உனக்கமாகச்  வசேய்திருப்பமத  நீ  நிமனத்துப்பமார்.  நமான

அக்சரமாசனமாசிடம்  உனனுமடய  எதிர்கமாலத்திற்குப்  வபமாருள  வபருக்கி  உதவும்படி

கூறிசனன.  அவென  அவ்வெமாசற  உனக்குப்  பலவித  உதவிகள  உளளத்தின  உண்மமயமாகச்

வசேய்திருக்கிறமான.  பமாமலவெனப் பிரசதசேத்திசல எபிசரட்ஸ் ஆற்றிசல விழுந்து இறக்கப்

சபமான உனமன, துனபத்தமால் வசேத்துப்சபமாகக்கூடிய உனமன அக்சரமாசனமாஸ் கமாப்பமாற்றி

இருக்கிறமான.  அவென  உனனுமடய  அரண்மமனகளில்,  நமாகரிகப்  வபமாருளகள

பலவெற்மறக்  வகமாண்டு  வெந்து  நிரப்பி  உனமன  உல்லமாசே  வெமாழ்க்மக  வெமாழச்

வசேய்திருக்கிறமான.  நீ  எங்களிடம்  திரும்ப  சவெண்டுவமனறு  அவெனும்  நமானும்

கமாத்திருந்சதமாம்.”

“நமான உன நடவெடிக்மககமளக் கவெனித்து வெந்திருக்கிசறன எனறு நீ வசேமால்லக்கூடும்.

அப்படிசய  நமான எதிர்பமார்த்து  உனக்கு  நனமம  வசேய்வெதமாக  ஒப்புக்  வகமாண்டமாலும்கூட,

நண்பன  ஒருவென  உன நட்மப  எதிர்பமார்க்கும்  முமறயிசலதமான இவெற்மறச்  வசேய்சதன.

உனனுமடய  புதிய  பஞ்சேமாங்கம்,  உனனுமடய  புத்தகங்கள,  நிசேமாப்பூரிசலயுளள

உனனுமடய  ஆரமாய்ச்சிக்கூடம்  இமவெ  ஒவ்வவெமானமறயும்  நமான  பமாரமாட்டுகிசறன,

சபமாற்றுகிசறன.

இதுசபமால,  இஸ்லமாத்தின  தமலவெர்கள  உனக்குத்  தங்கள  ஆதரமவெக்

கமாட்டுகிறமார்களமா?  உனமன  சநசிக்கும்  மமாலிகமா கூட  நமான  உனமன  உணர்ந்திருக்கும்

அளவு  வதரிந்து  மவெத்திருக்கிறமாரமா?  ஒரு  வினமாடியில்  ஏற்படும்  சகமாபத்தமாசலமா  மன

மமாற்றத்தமாசலமா, சுல்தமான உனமன ரமாஜ சேமபயிலிருந்து வவெளிசயற்றி விட முடியும்.
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இமத  நிமனவிசல  மவெத்துக்  வகமாள.  எனமனப்  வபமாறுத்தவெமர,  நமான  உனமன

வவெளிசயற்றசவெ  முடியமாத  ஆளமாகிவிட்டமாய்!  இமதயும் எண்ணிப்  பமார்.  நீ  எனனிடசம

வெந்துவிடு.  இந்தக் கழுகுக் கூட்டின பலத்மத எண்ணிப்பமார்.  இதுவெமரயிசல இங்குளள

விஷயங்கமள  எனமனப்  பினவதமாடருசவெமாரின  மனப்சபமாக்கினபடி  அவெர்களுமடய

பமார்மவெயில் கவெனித்தமாய்.  இப்வபமாழுது என கண்களின மூலமமாகசவெ கவெனித்துப் பமார்”

எனறு ஹமாஸைமான சபச்சு முடிந்தது.

உமமாருக்கு  உடசன  ஓய்வு  எடுத்துக்  வகமாளள  சவெண்டும்  எனறு  சதமானறியது.

அவெனுக்குத்  தமலவெலியமாக  இருந்தது.  சுவெர்த்  துவெமாரத்திலிருந்து  வெந்த  சூரிய

வவெளிச்சேம்சவெறு அவென கண்ணுக்கு முனனமால் ஆடிக் வகமாண்டிருந்தது.

ஹமாஸைனுடன  சபமாட்டியமாகப்  சபசுவெது  எனபது  சேமாதமாரணமமானதல்ல;  பயங்கரமமான

சபமாட்டியமாகி  விடும்.  அவென  சயமாசித்துப்  பமார்ப்பதற்கு  சநரம்  வகமாடுப்பவெனமாகவும்

சதமானறவில்மல. உமமார் அமமதியமாகிவிடசவெ, ஹமாஸைமான அவெமன அமழத்துக்வகமாண்டு

மமலப் பிரசதசேத்தின அடிப்பமாகத்திற்குச் வசேனறமான.

சுண்ணமாம்புக் கல்லிசல இமழத்த நமடபமாமத வெழியமாக அவென ஒரு குமகப்புறமமாக

அமழத்துச்  வசேனறமான.  அந்தக்  குமகக்குளசள  மனிதர்கள  பட்டமறகளிசல  சவெமல

வசேய்து  வகமாண்டிருந்தமார்கள.  ஒரு  புறத்திசல,  வபரிய  வபரிய  வநருப்பு  அடுப்புகளும்,

அவெற்றின  சமசல  உருகிக்  குழம்பமாக  இருந்த  கண்ணமாடி,  வகமாதித்துக்  குமிழி

விட்டுக்வகமாண்டிருந்தமதயும், அங்கு பலர் சவெமல வசேய்து வகமாண்டிருந்தமதயும் உமமார்

கண்டமான.

“இந்தக்  கண்ணமாடித்  வதமாழிற்சேமாமலயின  இரகசியங்கமள  எகிப்து  சதசேத்திலிருந்து

வதரிந்துவகமாண்டு  வெந்தமார்கள.  இதுவெமரயிசல,  கண்ணமாடிச்  சேமாமமானகள  சுல்தமானின

அரண்மமனயிசல மட்டும்தமான கமாணப்பட்டன. அவெருமடய அரண்மமனச் சுவெர்களிசல

மட்டும்தமான  பதிக்கப்  வபற்றிருந்தன.  நவீன  வெசேதிகமள  சுல்தமான  மட்டுந்தமான

அனுபவிக்க சவெண்டுமமா?

இப்சபமாது, எனனுமடய வியமாபமாரிகள, ஊர் ஊரமாக அங்கமாடிச் சேந்மதசதமாறும் இந்தக்

கண்ணமாடிப்  வபமாருளகமள  விற்று  வெருகிறமார்கள.  எல்லமாவிதமமான  கண்ணமாடிப்

வபமாருளகளும்  எல்லமாவிதமமான  மக்களுக்கும்  எளிய  விமலயில்  ஏரமாளமமாகக்  கிமடக்க

முடிகிறது”  எனறு  கூறித்  வதமாழிற்சேமாமலப்  பகுதியிலிருந்து,  சேரக்கமறக்குக்  கூட்டிச்

வசேனறமான.

அங்சக  மதுச்சேமாடிகளும்,  சகமாப்மபகளும்,  சதன  மவெக்கும்  சபமாத்தல்களும்,

தட்டுகளும்,  குவெமளகளும்  மற்றும்  பலப்பல  விதமமான  கண்ணமாடிச்  சேமாமமானகமளயும்
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உமமார்  கண்டமான.  ஓர்  அடிமமமய  விளக்குக்  வகமாண்டு  வெரும்படி  கூறி,  அது  வெந்ததும்,

சவெசறமார் அகனற அமறக்குளசள கூட்டிச் வசேனற ஹமாசேமான,  விளக்கின ஒளியிசல அங்கு

அடுக்கி மவெக்கப்பட்டிருந்த அரிசி முட்மடகமளக் கமாண்பித்தமான. “இந்தக் குமககளிசல

எனமனச் சசேர்ந்தவெர்களுக்கு சவெண்டிய உணவுப் வபமாருளகள இரண்டு வெருடங்களுக்குப்

சபமாதுமமான  அளவு  சசேமித்து  மவெக்கப்பட்டிருக்கினறன.  ஒரு  சவெமள  பமகவெர்களமால்

முற்றுமக  சநரிடுமமாயின  அப்வபமாழுது  நமாங்கள  உணவுக்குக்  கவெமலப்பட

சவெண்டியதில்மல” எனறு கூறினமான.

அந்த  நிலவெமறகளின  கீசழயுளள  தமாழ்ந்த  பமாகத்திற்கு  வெந்தமார்கள.  அங்சக  சில

மரப்பீப்பமாய்கள  அடுக்கி  மவெக்கப்பட்டிருந்தன.  அந்த  இடத்திசல  ஒரு  பமாமறயின

இமடயிசல, கரிய துவெமாரம் ஒனறு இருந்தது. அந்தத் துவெமாரத்திலிருந்து, வவெகு சவெகமமாகப்

பீறிக் வகமாண்டு வெந்த தண்ணி, சிறிது தூரத்திசல இருந்த குட்மடயிசல விழுந்தது.

“வவெகு கமாலத்துக்கு முனனமாசல, இந்த ஓமட ஓர் ஆறமாக இருந்திருக்க சவெண்டும். அது

வகமாஞ்சேம்  உயர்ந்த  இடத்தில்  இருந்திருக்க  சவெண்டும்.  அது,  இந்தச்  சுண்ணமாம்புக்

கற்களின  வெழியமாகத்  தன  வெழிமய  அறுத்துக்  வகமாண்டு  வெந்து,  இந்த  மமலயின  ஊசட

வபரிய வபரிய பமாமதகமள ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.  நீ இதுவெமர பமார்த்த நிலவெமறகளும்,

குமககளும்  அந்த  ஆறு  அறுத்துக்  வகமாண்டுசபமான  பமாமதசயயமாகும்.  பிற்கமாலத்திசல

பூமியில்  ஏற்பட்ட  ஏசதமா மமாறுபட்டமால்,  ஆற்றின  உற்பத்தியிடமமான  இந்த  ஊற்றுத்

தமாழ்ந்த  இடத்திற்கு  மமாறியிருக்கிறது.  ஆற்றின  படுமக  கமாய்ந்து,  குமகயமாக  மமாறிப்

சபமாயிருக்கிறது.  நூற்றுக்  கணக்கமான  ஆண்டுகளுக்கு  முனனமாசல,  சில  மனிதர்கள

மமலயின  சமற்புறத்திசலயுளள  குமககமளயமடந்து,  படிக்கட்டுகளும்

நமடபமாமதகளும் அமமந்திருக்கிறமார்கள. மமலயின அடித்தளத்திசல, நடு மமயத்திசல

அவெர்கள  ஒரு  சகமாயில்  ஏற்படுத்தி  யிருக்கிறமார்கள.  அவெர்கள  வதமாழுமக  வசேய்த

இடத்திற்குப் சபமாசவெமாம், வெமா” எனறு உமமாமர அமழத்துச் வசேனறமான.

மமலயினசமல்  உளள  இந்தக்  கழுகுக்கூடு  எனற  சகமாட்மட,  மற்ற  எந்தக்

சகமாட்மடகமளக்  கமாட்டிலும்  வபரிதமாக  இருக்க  முடியமாவதனசற  எண்ணியிருந்தமான.

ஆனமால்,  பமாமறகளின  ஆழத்திசல,  பலப்பல  வெழிகமளயுமடய  ஒரு  வபருங்குமகயமாக

இருப்பமதக்  கண்டமான.  அந்த  மமலயின  உட்புறத்திசல  இருக்கும்  எந்த

இரகசியத்மதயும்  வவெளியில்  வசேல்சவெமார்  எத்தமன  தமலமுமறயமானமாலும்  அறிய

முடியமாதபடி  அமமந்திருந்தது,  அந்தக்  குமகக்சகமாட்மட.  வவெளியுலகம்  அறியமாமல்

ஆயிரக்கணக்கமான மனிதர்கள அங்சக வெமாழ்ந்து வெரமுடியும்.

அவெர்கள வசேனற வெழியில் ஒரு கரியகமாவெற்கமாரன நினறு வகமாண்டிருந்தமான.  இவெர்கள

கடந்து  வசேனற  வபமாழுது,  ஹமாஸைமாமனப்  பமார்த்துவிட்டு  அவென  தமரயில்  விழுந்து
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வெணங்கினமான.  அந்தக்  குறுகிய  வெழியின  மூமலயில்  உளள  ஒரு  கதமவெ  ஹமாஸைமான

இழுத்துத் திறந்ததும்,  உமமார்,  அந்தக்கல் மிருகம் இருக்கும் குமகக்கூடத்திசல மீண்டும்

தமான வெந்து சசேர்ந்திருப்பமதயறிந்தமான.

ஆனமால்,  அந்தக்கூடம் இப்வபமாழுது சேங்கீதம் நடனம் சபமானற எவ்வித ஒலியுமினறி

அமமதியமாக  இருந்தது.  அங்கு  அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்கள  யமாரும்  இல்மல.  ஆனமால்,

நடனக்கமாரர்கள  ஆடிக்  வகமாண்டிருந்த  இடத்திசல  மட்டும்,  கற்பமாமறகளின

வவெடிப்பிலிருந்து வவெளிவெந்த வநருப்பு நமாக்குகள இனனும் எரிந்து வகமாண்சட யிருந்தன.

வநருப்பு நமாக்குகள ஓங்கி எரிகினறவபமாழுது, கல்மிருகம் விளக்கமமாகத் வதரிந்தது. அமவெ

சேற்று மமறந்து கமாணப்படும் சபமாது அந்தக்கூடம் முழுவெதும் இருள சூழ்ந்தது.  இரண்டு

நமாட்களுக்கு முனனமால்  தமான  அங்கு  வெந்திருந்தசபமாது  கவெனிக்கமாத  இரண்டு  புது

விஷயங்கமள உமமார் அப்வபமாழுது கவெனித்தமான.  அந்தக் கூடத்தின கமாற்று கதகதப்பமாக

இருந்தது ஒனறு ஒருவிதமமான எண்வணய் நமாற்றம் மற்வறமானறு.

உளசள  நுமழந்த  ஹமாஸைமான  எனறும் அமணயமாமல்  எரிந்து  வகமாண்டிருக்கும்  அந்த

வநருப்மபப் பமார்த்தபடிசய சேற்றுசநரம் சபசேமாமல் இருந்தமான.

“இதன  இரகசியம்  யமாருக்குத்  வதரியுசமமா?”  எனறு  ஆரம்பித்த  ஹமாஸைமான,  “இசதமா,

இந்தப்  பமாமற  வவெடிப்புக்களுக்குக்  கீசழ  எங்சகமா  ஒருவிதமமான  எண்வணய்  ஊற்று

இருக்கசவெண்டும்.  ஆனமால்,  முதலில்  வநருப்பு  எப்படி  இங்கு  வெந்தது  எனபதும்,  அது

எவ்வெமாறு  இமடவிடமாமல்  எரிகிறது  எனபதும்தமான  புரியமாத  விஷயமமாக  இருக்கிறது.

இதுமிகப் பழமமயமான கமாலத்திலிருந்து வதய்வெமமாக வெழிபடப்பட்டு வெருகிறது எனபது

மட்டும்  உறுதி.  எகிப்தியர்கள  ரமாசதவெமன  வெழிபடும்  வெழக்கம்  வதமாடங்குவெதற்கும்

முனனமால்,  சேமாரதுஸ்திரியர்களுக்கும்  முனனமால்,  சூரியசதவெமன  வெழிபமாடு  நடத்தும்

வெழக்கம் வதமாடங்கப் வபறுவெதற்கும் முனனமால் இந்த வநருப்பு வெணக்கம் ஏற்பட்டிருக்க

சவெண்டும்.  ஏவனனில்,  இது  பழங்கமாலத்து  மக்களுக்குப்  வபரிய  மமாயமமாக

இருந்திருக்கசவெண்டும். அது உண்மமயில் மமாயமமான நிகழ்ச்சிதமான.”

“இந்த  இறக்மக  பமடத்த  எருமத  அந்தப்  பழங்கமாலத்து  மக்கள  வசேய்திருக்க

மமாட்டமார்கள, இல்மலயமா?” எனறு உமமார் சகட்டமான.

“இல்மல,  இது  பமழய  பமாரசீகத்தமாரமால்  ஏற்படுத்தப்  வபற்றது.  பமாரசீகத்தமாரும்

முற்கமாலத்தில்  வநருப்பு  வெணக்கம்  வசேய்திருக்கிறமார்கள.  பமாரசீகர்கள,  இந்த  இடத்மதப்

புனிதமமான  இடவமனறு  நிமனத்து  வெந்ததற்குக்  கமாரணம்  எனனவவெனறமால்,  தங்கள

மூதமாமதயர்களின சகமாயிலமாக இது இருந்திருப்பதும்,  இமடவிடமாது வதமாழுமக நடந்து

வெந்திருப்பதுசம  ஆகும்.  புனிதமமான  வநருப்புக்  கடவுளுக்குத்  தங்கள  மரியமாமதமயக்
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கமாட்டுவெதற்கமாக,  அவெர்கள  இந்த  மிருகத்மதச்  வசேய்து  இங்சக  நிறுத்தி  இருக்கிறமார்கள.

இது  சபமானற  பமழய  உருவெங்கமள, இஸ்பமாஹமாளிசலயுளள  பமாழமடந்த

அரண்மமனகளிசல  நமான  கண்டிருக்கிசறன.  இப்வபமாழுது  எனனுமடய  “அர்ப்பணம்

வசேய்தவெர்கள”  கூட்டத்தின  பக்திமய  வெளர்ப்பதற்கமாக,  இந்த  இடத்திசல  இஸ்லமாமியத்

வதமாழுமக முமறமயச் சில புதிய மமாறுதல்களுடன வெகுத்து நடத்துகிசறன.”

இந்த இடத்திசல ஹமாஸைமான குரலிசல ஒரு மமாற்றம் ஏற்பட்டது!

“ஏன  கூடமாது?  வஜருசேலத்தில்  யூத  அரசேன  சடவிட்  ஒரு  பமாமறயருகிசல  படுத்துக்

கனவு  கண்டமான  எனபதற்கமாக  அந்த  இடத்தில்  இருந்து  சரமாமமானிய  மத  குருக்கள

பக்திவசேய்து  வெந்தமார்கள.  அசத  வஜருசேலத்துப்  பமாமற  உளள  இடத்மத  முகமது  புனித

ஸ்தலமமாக ஆக்கவில்மலயமா?  யூத அரசேன கனவு கமாண்பதற்கு முனனமாசல அந்தப்பமாமற

எதுவெமாக  இருந்திருக்கும்?  ஒரு  சேமாதமாரணக்  கல்லமாக  அல்லது  பழங்கமாலத்து  அநமாகரிக

மக்கள வெழிபட்டுவெந்த உருவெமமாகசவெமாதமான இருந்திருக்க சவெண்டும்.”

இந்த  இரண்டு  நிமிட  சநரமும்  புது  மனிதனமாக  மமாறிக்  சகளவிகமள  அளளிப்

வபமாழிந்த  ஹமாஸைமான  ஓர்  இருண்ட  பமாமத  வெழியமாக  உமமாமர  அமழத்துக்  வகமாண்டு

வசேனறமான.  கதகதப்பமான  கமாற்று  அவெர்கமளத்  தளளிக்  வகமாண்டு  சபமானது.  இந்த

வவெளிக்கமாற்று  குமகயின  பகுதிகளில்  எல்லமாம்  புகுந்து  வீசியதமால்தமான,  மனிதர்கள

மூச்சுவிட  முடிகிற  வதனபமதயும்,  வநருப்பு  எரிய  முடிகிறவதனபமதயும்  உமமார்

உணர்ந்து வகமாண்டமான.  இருண்ட வெழியமாகப் பல திருப்பங்களிலும் திரும்பித் திரும்பிக்

கமடசியமாக அவெர்கள, வவெளிப்புறத்திற்கு வெந்தமார்கள, நீலவெமானும் நிமறந்த வவெளிச்சேமும்

மமலயின  வவெளிப்புறத்திசல  வெந்ததும்,  சிதறிக்கிடந்த  பமாமறத்  துண்டுகளினசமல்

ஏறிச்வசேனறு  ஒரு  வசேங்குத்தமான  பமாமறயுச்சிக்கு  வெந்து  நினறமார்கள.  அங்சக  நினறு

வகமாண்டிருந்த ஹமாஸைமான, தன இரு மககமளயும் விரித்துக்வகமாண்டு, “ஓ! என அர்ப்பணம்

வசேய்தவெர்கசள!  வசேமார்க்கசபமாகம்  உங்கமள  வெந்து  சசேர்வெதமாகுக!  அல்லமாவின  ஆற்றல்

உங்கள கரங்கமள ஆற்றலுமடயதமாக்குக?” எனறு கூவினமான.

அவெர்கள  நினறு  வகமாண்டிருந்த  பமாமறயுச்சி,  இயற்மகயமாக  அமமந்த  ஒரு

சமமடசபமால்  இருந்தது.  அதன  எதிரில்  இருந்த சேமதளத்திசல,  அனறு  கத்தி

நடனத்தினசபமாது  கூடியிருந்த  கூட்டத்தமார்  அமனவெரும்  கூடியிருந்தமார்கள.  அவெர்கள

அமனவெரும் ஒசர குரலிசல “எங்கள தமலவெசர! தங்களுக்கு சேமாந்தியுண்டமாவெதமாக!” எனறு

கூவினமார்கள.

உயர்த்திய  குரலிசல,  அந்தப்பமாமற  சமட்டின  உச்சியிசல,  கீசழ

நினறுவகமாண்டிருக்கும் மக்கள கூட்டத்திற்கு சநசர நினற ஹமாஸ்மமான பமார்ப்பதற்கு ஒரு

269



சதவெதூதன சபமால கமாட்சியளித்தமான.  கீசழ கூடியிருக்கும் அறிவெற்ற மக்களுக்கு,  அவென

தங்கமள  எந்த  வசேமார்க்கத்திற்கு  அமழத்துச்  வசேல்லக்  கூடியவென  எனற  நம்பிக்மகமய

அந்தத் சதமாற்றம் அளித்தது. அங்சக வதமாடர்ந்து நினறு வகமாண்டிருந்து தன மகத்துவெத்மத

வீண் ஆக்கமாமல்,  சேட்வடனறு திரும்பிப் பமாமறமயவிட்டுக் கீசழ உமமாமரயும் இழுத்துக்

வகமாண்டு இறங்கினமான.

பிறகு  அவெர்கள  சகமாட்மடச்  சுவெற்றினமீது  கமாவெலுக்கமாக உளள  அகனற இடத்திற்கு

வெந்தமார்கள. அப்வபமாழுது கதிரவென மமறந்து வகமாண்டிருந்தது. அர்ப்பணம் வசேய்தவெர்கள

கூட்டத்மதச் சசேர்ந்த மூனறு இமளஞர்கள அங்சக கமாவெல் கமாத்துக்வகமாண்டு நினறவெர்கள,

தங்கள  ஆயுதங்கமளக்  கீசழ  மவெத்துவிட்டு  மமாமலத்  வதமாழுமக  நடத்துவெதற்கமாக

ஆயத்தமமானமார்கள.

“நீ  இதற்கு  முனனமால்,  அதிசேய  சேம்பவெங்கள  நடந்தமதக்கண்டிருக்க  மமாட்டமாசய!

இசதமா பமார்!” எனறு உமமாரிடம் கூறிய ஹமாஸைமான மண்டியிட்டிருந்த அந்த இமளஞர்களின

பினபுறமமாகச்  வசேனறு,  வெணங்கிக்  குனிந்த  அவெர்களின  சதமாளகளிசல  தன  மககமள

மவெத்தமான.  அவெர்கள  நிமிர்ந்து  பமார்த்து,  அவெர்களுமடய  தமலவெனின  முகத்மத

ரட்சியுடன  பமார்த்தமார்கள.  அவெர்களுமடய  கண்கள  ஹமாஸைமானுமடய  கண்களில்

பிணிப்புண்டு கிடந்தன.

“ஊய்!  உங்களுமடய  கமாலம்  வநருங்கிவிட்டது.  வசேமார்க்கம்  உங்கமள  வெரசவெற்கக்

கமாத்திருக்கிறது.  நமான  உங்கமள  விடுவிக்கிசறன!  பமாய்ந்து  வசேல்லுங்கள!”  எனறமான.

கமடசிச் வசேமாற்கள சேவுக்கு வீச்சுப்சபமால வவெளிப்பட்டதும், மூனறு வமல்லிய உருவெங்கள

நடுங்கித் துடித்துக் வகமாண்சட சகமாட்மடச் சுவெர் வெரந்மதமய விட்டு குதித்தன.

ஒரு  முகத்திசல,  வசேமார்க்கத்மதக்  கமாணசவெண்டும்  எனகிற  ஆவெல்  உணர்ச்சியும்,

மற்வறமாரு  முகத்திசல  பயத்தின  குறிகளும்  சதமானறியிருப்பமதக்  கண்டமான.  எந்த

உணர்ச்சிகள  இருப்பினும்  அந்த  இரண்டு  உருவெங்களும்  குதித்த  குதியிசல,  சுவெர்

வெரந்மதமயத்  தமாண்டி  அப்பமால்  மமறந்து  சபமாயின.  மூனறமாவெது  உருவெம்  வெரந்மத

ஓரத்திசல  நினறு  தடுமமாறிக்  வகமாண்டிருந்தது.  “உனமனயும்தமான  வசேமார்க்கம்

அமழக்கிறது” எனறு அமமதியமாக ஆனமால் அவெசேரமமாகக் கூறினமான ஹமாஸைமான.

வெரந்மத  சயமாரத்திசல  தடுமமாறி  நினறு  வகமாண்டிருந்த  அந்த  மூனறமாவெது  ஆளும்,

வவெளிப்புறத்திசல  சேமாய்ந்து  கீசழ  விழுந்தமான.  உமமார்  சுவெர்  ஓரத்மதக்  வகட்டியமாகப்

பிடித்தபடிசய  வவெளிப்புறத்திசல  கீழ்சநமாக்கி  எட்டிப்பமார்த்தமான.  முனனமால்  குதித்த

இருவெருக்கும் பினனமால் மூனறமாவெது ஆளும் கீசழ விழுந்து வகமாண்டிருந்தமான. ஆமடகள

கமாற்றில்  பறக்க  ஆடிக்வகமாண்சட  வசேல்லும்  மூனறு  பந்துகளசபமால்,  அந்த
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மமலயுச்சியிலிருந்து  கீசழயுளள  வசேங்குத்தமான,  ஆழமமான  பளளத்தமாக்கிசல  நூற்றுக்

கணக்கமான  அடிகளுக்குக்  கீசழ  உளள  மரக்கூட்டத்தின  இமடயிசல  அந்த  உருவெங்கள

விழுந்து  வகமாண்டிருந்தன.  அடிவெமாரத்திசல  உளள  பமாமறகளிசல  விழுந்து  எலும்பு

வநமாறுங்கி  மண்மடயுமடந்து,  சேமத  கிழிந்து,  குருதிவயமாழுகிச்  வசேத்துத்

வதமாமலவெதற்கமாகச்  வசேனறுவகமாண்டிருந்த  அந்த  உருவெங்கமளப்  பமார்த்த  உமமார்

ஹமாஸைமாமனத் திரும்பிப் பமார்த்தமான.

ஹமாஸைமான,  தன  கண்களிசல  பிரகமாசேத்துடன,  “பமார்த்தமாயமா?  அவெர்கள  எனக்கு

எவ்வெளவு  கீழ்ப்படிந்து  நடக்கிறமார்கள?  யமாரமாவெது  மமாலிகமாவிற்கு  இவ்வெளவு

உண்மமயமாகக் கீழ்ப்படிந்து நடந்ததுண்டமா?” எனறு உமமாமர சநமாக்கிக் சகட்டமான.

அவென  அருகிசல  வெந்த  உமமார்,  “எந்தவிதமமான  பயனுமில்லமாமல்,  மூனறு  உயிர்கள

வீணமாகச் சேமாகடிக்கப்பட்டமததமான நமான கண்சடன” எனறமான.

“இல்மல,  உனக்கு  எனனுமடய  சேக்திமயக்  கமாட்டுவெதற்கு  ஆதமாரமமாக  அமவெ

சேமாகடிக்கப்பட்டன.  இந்த  மூனறு  உயிர்கள சபமாய்விட்டதனமால்  எனன  நஷ்டம்

வெந்துவிட்டது?  அமவெயிருந்து  எனன  சேமாதிக்கப்சபமாகினறது?  இசதமா  மமறந்து

வகமாண்டிருக்கும் கதிரவென,  மீண்டும் கீழ்த்திமசேயிசல சதமானறுவெதற்கு முனனமால் உளள

இமட சநரத்திசல எத்தமனசயமா ஆயிரம் மனிதப் பூச்சிகள இறந்து மமறந்து, இந்த உலக

வமனறும்  சேமாணிசமட்டிசல  இனனும்  ஆயிரக்கணக்கமான  பூச்சிகள  உற்பத்தி

வசேய்யப்படுகினறன.  இத்தமன  வவெளளத்திசல  இந்த  மூனறு  உயிர்களும்  மூனறு

துளிகசள! இமதப்பற்றிக் கவெமலப்பட சவெண்டியதில்மல. இப்வபமாழுது நீ எனனுமடய

சேக்தியின  ஒரு  சிறுபமாகத்மத  ஓரளவு  வதரிந்து  வகமாண்டிருக்கிறமாய்.  இதிலிருந்து

எனனுமடய  சேக்தி  எவ்வெளவு  வபரியவதனறு  நீ  வதரிந்து  வகமாளளலமாம்.  நீ  எனனுமடய

கூட்டமாளியமாக  எனனுமடய  அறிஞர்களின  கூட்டத்திசல  இருக்கலமாமல்லவெமா?

உனனுமடய  சவெமல  இப்வபமாழுது  உளளதுசபமாலசவெ  வெமானநூல்,  கணிதநூல்

ஆரமாய்ச்சியமாகசவெ இருக்கும்.”

“இங்சகயமா? இந்தக் கழுகுக் கூட்டிலமா?”

“இல்மல,  இந்த  உலகத்திசலசய.  நீ  முன  இருந்ததுசபமாலசவெ  முழு  உரிமமயுடன

இருக்கலமாம்.  உனக்கு  எனன  சவெண்டுசமமா  சகள.  சஸைமாயி  எனற  அந்த  அழகிய  வபண்

சவெண்டுமமா?  அவலக்ஸைமாண்டிரியமா  சதசேத்து  ஆரமாய்ச்சி  நூல்கள  சவெண்டுமமா?  எது

சவெண்டுமமானமாலும் வகமாண்டு வெந்து வகமாடுப்பதமாக உறுதியளிக்கிசறன. என வசேமால்லுறுதி

எப்வபமாழுதும் மமாறியதில்மல.  இப்வபமாழுது உனக்கிருக்கும் வசேல்வெமும் வசேல்வெமாக்கும்
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எனனிடமிருந்து  நீ  வபறப்சபமாகினறவெற்றுடன  ஒப்பிட்டுப்  பமார்த்தமால்  மிகச்

சேமாதமாரணமமாகிவிடும்.”

இருள  சூழ்ந்து  வகமாண்டிருக்கும்  அந்த  ஆழமமான  பளளத்தமாக்மக  உமமார்  உற்று

சநமாக்கினமான.  ஹமாஸைமாமன  சநமாக்கி,  “நமான  ஒப்புக்  வகமாளளமாவிட்டமால்?”  எனறு

சகட்டமான.

“இப்வபமாழுசத  உனமன  நிசேமாப்பூருக்குத்  திருப்பியனுப்பிவிட  மமாட்சடன.  சில

கமாரியங்கள  நடந்து  முடியும்  வெமரயிசல,  நீ  இப்வபமாழுதிருப்பது  சபமாலசவெ

இங்சகசய தங்கியிருக்க  சவெண்டியதுதமான  அதனபிறகு,  நீ  விரும்பினமால்  பிரிந்து

வசேல்லலமாம்.”

சிறிது  சநரம்  உமமார்  அமமதியமாக  நினறமான.  பிறகு  “நமான  சயமாசித்து  முடிவு

வசேய்வெதற்கு ஒரு வெமாரம் தவெமணவகமாடு” எனறு சகட்டமான.

“நிச்சேயமமாக  இந்தவெமார  முடிவில்  நீ  கூறும்  பதிலுக்கமாகக்  கமாத்திருப்சபன.

அதுவெமரயிசல இந்தக் சகமாட்மடக்குளசள உளள எனனுமடய அடிமமகள அமனவெரும்

என ஆமணக்குக் கமாத்திருப்பமார்கள” எனறு ஹமாஸைமான கூறினமான.
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37. சிக்கமலத் தீர்க்கும் சிந்தமன

தனனுமடய  அமறக்குள  வெந்து  உட்கமார்ந்த  உமமார்  நிம்மதியமாக  ஒரு  வபருமூச்சு

விட்டமான.  இவ்வெளவு  விந்மதயமான  விஷயங்கமளத்  வதரிந்து  வகமாண்ட  பிறகு,  அவென

தனியமாக  இருப்பது  நல்லவதனறு  சதமானறியது.  அந்தக்  கழுகுக்  கூட்டுக்கு  வெந்த  பிறகு

அவென  தனியமாக  இருப்பது  இதுசவெ  முதல்  தடமவெ.  ஹமாஸைமானுமடய  அதிசேயிக்கத்தக்க

அறிவெமாற்றமலக் கண்டு அவென வியப்பமடந்தமான. இந்தப் புதிய மதத்மதத் சதமாற்றுவித்த

தமலவெனுக்குத்  தனமனப்  பினபற்றுசவெமாமரவயல்லமாம்  கமாப்பமாற்றி  ஆதரிக்கக்கூடிய

அளவு வசேல்வெம் எங்கிருந்து வெந்தவதனறு வதரியவில்மல. அதுபற்றிய ரகசியத்மத அவென

வவெளியிடவுமில்மல.

ஹமாஸைமானுமடய  சபச்சுக்கமளயும்,  அவென  தன  சேக்தியின  வபருமமமயப்பற்றிக்

கூறியமதயும்  நிமனக்கிறவபமாழுது,  அவெனுக்கு  சவெதமாந்தி  கமாசேமாலி  கூறிய  ஒரு  விஷயம்

நிமனவுக்கு  வெந்தது.  “தனமனத்தமாசன  சபமாற்றிப்  வபருமமயமாகப்  பூசித்துக்

வகமாளவெமதவிட  சவெறு  எமதயமாவெது  ஒரு  வபமாருமளத்  வதமாழுவெது  உயர்ந்தது”  எனற

வபமானவமமாழிதமான  அது.  ஹமாஸைமானுமடய  திட்டப்படி  பமார்த்தமால்,  பலப்பல  பளளி

ஆசிரியர்களின  மகிழ்ச்சிமயப்பற்றிய  விவெமாதங்களும்,  அறிஞர்  பிளமாட்சடமாவின

குடியமாட்சித் திட்டமும் முட்டமாள தனமமாகி விடுகினறன.

உண்மமயில்,  புத்தியுளள  மிருகங்கள  எனற  நிமலமயக்  கமாட்டிலும்  மனிதப்

பிரமாணிகள  உயர்ந்தமவெயல்ல  எனற  நிமலயிருக்குமமானமால்,  ஹமாஸ்மமானுமடய  புது

மதத்மத  மிக  உயர்ந்தவதனறு  கூறலமாம்.  ஆனமால்  மனிதர்கள  புத்தியினமால்  மட்டும்

மிருகங்களிலிருந்து  சவெறுபடவில்மலசய,  அவெர்களுக்வகனறு  சுதந்திரமமான

எண்ணங்களும்,  வகமாளமககளும்  இருக்கினறன.  தன  ஒரு  குறிக்சகமாளுக்கமாகப்

பலதரப்பட்ட  விஞ்ஞமானிகளின  மனத்மதயும்  அடக்கியமாளும்  ஒசர  தமலவெனமாக

ஹமாஸைமான  இருக்கிறமான.  அவெனுமடய  இந்தக்  குறிக்சகமாள  நிமறசவெறுவெதற்கமாக

மற்றவெர்கள மனசேமாட்சிமய இழந்து சவெமலவசேய்ய சவெண்டியிருக்கிறசத?

உலகத்தின ஆரமாய்ச்சிக் கூடங்கள எல்லமாம் ஒனறு சசேர்ந்தது சபமால் இருக்கும் இந்த

இடத்தில்,  சஸைமாயி  சபமானற  ஓர்  அழகிந  வபண்ணின  துமணயுடன  இருப்பது  அப்படி

ஒனறும்  வகடுதல்  அல்ல.  சமலும்,  நிசேமாம்  உடசனமா,  கமாசேமாலியுடசனமா,  தனனுமடய

மனசேமாட்சியுடசனமா  விவெமாதித்துக்  வகமாண்டு  சேங்கடப்பட  சவெண்டியதும்  இல்மல.

நிம்மதியமாகசவெ  இருக்கலமாம்.  ஆனமால்,  எத்தமன  வசேல்வெம்  கிமடத்தமாலும்,  இனபம்

கிமடத்தமாலும்,  ஹமாஸைமாமனப்  சபமானற  ஒருவெனிடம்  சவெமல  வசேய்வெது  கூடசவெ
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கூடமாவதனறு  உமமார்  எண்ணினமான.  ஹமாஸைமானிடம்  சவெமல  வசேய்தமால்,  அவெனுமடய

அடிமமயமாகிவிட  சவெண்டியதுதமான.  சுதந்திரமமான  எண்ணங்களுக்கும்,  அனபுக்கும்

அருளுக்கும் அங்சக இடமில்மல.

அவெனிடம்  சவெமல  பமார்த்தமால்,  தமான  வசேய்ய  சவெண்டுவமனறு  நிமனக்கிற

ஆரமாய்ச்சிகமளச்  வசேய்ய  முடியமாது.  வெமானுலகத்தின  மமயத்திசல,  பூமி  அமசேயமாமல்

நிற்கவில்மல எனறும், தனமனத்தமாசன சுற்றிக் வகமாண்டு வெமான வவெளியின ஊடமாகச் சுற்றி

வெந்துவகமாண்டிருக்கிற வதனறும் தமான வகமாண்ட கருத்மத நிமல நமாட்டுவெதற்கமாக உமமார்,

ஆரமாய்ச்சி நடத்த சவெண்டுவமனறு அப்வபமாழுதுதமான எண்ணத் வதமாடங்கியிருந்தமான.

“எந்த  விதத்திலும்  ஹமாஸைமான  எனமன  விடுவிக்கப்  சபமாவெதில்மல.  இத்தமன

இரகசியங்கமளயும்  வதரிந்து  வகமாண்டுவிட்ட  நமான  இங்கிருக்க  முடியமாவதனறு

கூறிவிட்டமால்  எனமன  இங்சகசய  சிமறமவெத்து  விடுவெமான.  இது  உறுதி.  இந்த வெமாரம்

முடிவெதற்குளசள  நமான  எப்படியமாவெது  தப்பிச்வசேல்ல  வெழிபமார்க்க  சவெண்டும்”  எனறு

உமமார் முடிவு வசேய்தமான.

இந்த  முடிவுக்கு  வெந்த  பிறகு,  அழகு  மிகுந்த  சஸைமாயிமயப்பற்றி  நிமனக்கும்சபமாது

அவெமள இழக்க சவெண்டியிருக்கிறசத எனறு அவெனுக்கு வெருத்தமமாக இருந்தது.
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38. பமாடும் புறமா பறந்துவிட்டது!

தன  அறிவிசல  ஒருவிதமமான  மயக்க  நிமலமய  ஏற்படுத்திய  மருந்து  எது

எனபமதப்பற்றித்  வதரிந்து  வகமாளள  சவெண்டியசத  முதல்  சவெமல  எனறு  உமமார்

தீர்மமானித்துக்  வகமாண்டமான.  அறிமவெக்  குழப்பித்  வதமாடர்ந்து  பல  கமாட்சிகமளத்

சதமாற்றுவித்துத்  தனமன  ஏமமாற்றுவெதற்கு  ஹமாஸைமான  உபசயமாகித்த  வபமாருள  மதுவிசல

மட்டும்  கலக்கப்பட்டிருக்கவில்மல  எனபமத  நனறமாக  உணர்ந்தமான.  மதுவின

தனமமமய  உணர்ந்த  அவென,  அமத  நனகு  வதரிந்து  வகமாண்டமான.  மதுவிசல

கலக்கப்பட்டிருந்தமத  விட  அதிகமமான  கமாட்டமுளள  வபமாருள  ஒனறுதமான  தன

மூமளமயக்  குழப்பியிருக்க  சவெண்டும்.  அது  கணப்பிலிருந்து  வெந்த  புமகயிசல

கலந்திருக்க சவெண்டும்.  தமான குடிக்கும் மதுக்சகமாப்மபகளிலும் கலந்திருக்க சவெண்டும்.

அமதயகற்றினமால்தமான  தமான  தன  உணர்சவெமாடு  இருக்கமுடியும்  எனபமதத்  வதரிந்து

வகமாண்டமான.

கணப்மப அகற்றுவெது மிக எளிது.  தன சவெமலகமளச் வசேய்யவெரும் அடிமமயிடம்,

சகமாபமமாயிருப்பது  சபமால்  நடந்து,  இனிசமல்  இந்த  அமறக்குளசள  கணப்மப

மவெக்கமாசத எனறு கூச்சேலிட்டுக் கடிந்து வகமாண்டமால் சபமாதும்.  ஆனமால் மது சவெண்டமாம்

எனறு  கூறினமால்  அந்த  மயக்க  மருந்மத  சவெறு  முமறயிசல  உபசயமாகிக்க  முயற்சி

நடக்கும்.  சமலும் நம்மமப்பற்றி மிக எச்சேரிக்மகயமாக இருக்கத் வதமாடங்கி விடுவெமார்கள,

தமான அறியமாமசல தனமன உளவு பமார்க்கிறமார்கசள அவெர்கள,  தனமன நம்பசவெண்டும்.

தினந்சதமாறும்  தமான  மது  குடிப்பதமாக  அவெர்கள  எண்ணிக்  வகமாளளசவெண்டும்.  ஆனமால்,

தமான  மதுமவெக்  குடிக்கக்கூடமாது.  இதற்கு  எனனவெழி?  சவெமலக்கமாரன  தினமும்

சகமாப்மபயிசல மது வகமாண்டு வெருகிறமான. அமதக் குடிக்கமாமல் இருக்கமுடியமாது, எனன

வசேய்வெது?  அவெர்கள தினமும் நடுப்பகலிலும்,  இரவிலும் வகமாண்டுவெரும் மது தனக்குப்

சபமாதவில்மல  எனறும்  ஒரு  சேமாடிநிமறயக்  வகமாண்டுவெந்து  மவெக்கும்  படியும்  உமமார்

சகட்டுக்  வகமாண்டமான.  அதனபடி  ஒது  வபரிய  ஜமாடி  நிமறய  மருந்து  கலந்த  மதுமவெக்

வகமாண்டு  வெந்து  மவெத்தமார்கள.  ஹமாஸைமான  இந்த  ஒரு  வெமாரமும்  உமமார்  மதுக்குடித்து

மயங்கிக்  கிடந்தமால்  நல்லது  எனறு  எண்ணியிருக்க  சவெண்டும்.  அந்த  மதுச்சேமாடிமயப்

பமார்த்து “இனி ஒவ்வவெமாரு நமாள இரவும் உனனிடமுளள மதுமவெ இந்தப் பளளத்தமாக்கு

தவெறமாமல் குடிக்கும்” எனறு தனக்குளசளசய கூறிக் வகமாண்டமான.

இருள  சூழ்ந்து  வகமாண்டு  வெந்ததும்,  அந்த  அடிமமப்  மபயன  வவெளியில்  வசேல்லும்

தருணம்  பமார்த்து.  ஒரு  குவெமள  நிமறய  மதுமவெ  ஊற்றி  சுவெர்த்  துவெமாரத்தின  வெழியமாக
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வவெளிசய ஊற்றி விட்டமான. ஆனமால், அவென படுத்துக் கண்மண மூடும்சபமாது, தமான ஒரு

சகமாப்மப  மதுக்குடித்தமால்  சதவெலமாம்  சபமால்  இருந்தது.  ஏற்வகனசவெ,  குடித்து

அனுபவெப்பட்ட  உளளம்  மதுவுக்கமாக  மயக்க  மருந்து  கலந்த  அந்த  மசனமாகரமமான

மதுவுக்கமாக ஏங்கியது.  உமமார் மனமத அடக்கிக் வகமாண்டமான.  பக்கத்திசல ஜமாடி நிமறய

மதுமவெ மவெத்துக் வகமாண்டு, தமாகத்சதமாடு கிடப்பது சேங்கடமமாக இருந்தது. அந்த மதுவின

சுமவெயும்  மணமும்  உமமாமர  அமழத்துக்  வகமாண்டிருந்தன.  உமமார்  எழுந்து  வசேனறமான.

மதுக்குவெமளமயக் மகயில் எடுக்கும்சபமாசத மனசேமாட்சி எச்சேரிக்மக வசேய்தது.  சபசேமாமல்

திரும்பி வெந்து படுக்மகயில் விழுந்து சேமாய்ந்து வகமாண்டமான.

அடுத்த  நமாள  இரவு  குடிக்க  சவெண்டும்  எனற  ஆவெல்  எழுந்தது.  ஆனமால்  சேமாடிமயத்

வதமாடக்கூட அவென முயற்சிக்கவில்மல.  மனத்மத அடக்கிக் வகமாண்டமான.  இப்படியமாக

மனத்மத  அடக்கி  மயக்கத்மதயும்  கனமவெயும்  தவிர்த்தமான.  நமானகமாவெது  நமாள  இரவு

வெந்தசபமாது,  அவெனுக்கு  அந்த  ஆவெல்  எண்ணசம  அடிசயமாடு  அற்றுப்சபமாய்  விட்டது.

தனனடக்கம்  மகவெந்சதமார்க்கு  எந்த  கவெமலயுமில்மல  எனபமதப்  சபமால  அவென

சபசேமாமல் படுத்துக் வகமாண்சட,  அந்த மதுவில் கலந்துளள மயக்க மருந்து,  மனிதர்களின

உடலிசல ஏற்படுத்தும்
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39. “தப்பி ஓடிய பமாமதயில்!"

இரவு  சநரத்திசல,  உமமார்  தன  அமறமயவிட்டு  வவெளிசயறிய  சபமாவதல்லமாம்,

நமடபமாமதயிசல  உளள  கமாவெல்கமாரர்கள  அவெமனப்  பினவதமாடர்வெமதப்

பமார்த்திருக்கிறமான. ஆகசவெ இரவில் தப்பிப்பறப்பவதனபது இயலமாத கமாரியம். சிறு கதவு

இரவிசலதமான  திறக்கப்படும்.  பகலில்  பூட்டப்வபற்றிருக்கும்.  ஆகசவெ,  பகலில்  வபரிய

நுமழவெமாசேல் கதவின வெழியமாகத்தமான வவெளிசயற சவெண்டும் எனறு உமமார் முடிவு வசேய்து

வகமாண்டமான.

அதன  பிறகு  சகமாட்மடயின  உச்சியில்  இருந்த  ஓரிடத்திலிருந்து  பகல்  முழுவெதும்

தமலவெமாசேமலக் கவெனித்துக் வகமாண்சடயிருந்தமான.  அவெனுக்கு ஊக்கம் வகமாடுக்கக்கூடிய

நிகழ்ச்சிகள  எதுவுசம  அகப்படவில்மல.  சேமாதமாரணமமாகக்  கிரமாமத்து  மக்கள  அல்லது

வியமாபமாரிகள,  அந்த  வெமாசேலிசல  வகமாண்டுவெந்து  வபமாருளகமள  மவெத்து  விடுவெதும்,

சகமாட்மடக்குளசள  இருப்பவெர்கள  அவெற்மறயுளசள  தூக்கிவெருவெதும்  வெழக்கமமாக

இருந்தது.

அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்கள  எனற  கூட்டத்தமாரில்  சிலர்  எப்சபமாதமாவெது  சிறுசிறு

குழுக்களமாக  வவெளிசய  வசேல்வெதும்,  உளசள  வெருவெதுமமாக  இருந்தமார்கள.  எப்சபமாதமாவெது

ஒருமுமற  பிரசேமாரகர்  ஒருவெர்  அல்லது  இருவெர்  வவெளிசய  வசேல்வெதும்  அல்லது  உளசள

வெருவெதும்  உண்டு.  அவெர்கள  பிரசேமாரத்திற்கமாகவும்,  வவெளியுலக  நடப்புகமளத்  வதரிந்து

வெருவெதற்கமாகவும்  அனுப்பப்படுவெதுண்டு.  ஆனமால்,  ஹமாஸைமாமன  உமமார்  அதன  பிறகு

பமார்க்கசவெயில்மல.

மூனறு  நமாட்கள  வதமாடர்ந்து  கவெனித்ததில்  ஓர்  உண்மம  உமமாருக்குப்  புலப்பட்டது.

ஒருநமாள இரவு சிறுகதவு வெழியமாக அமடயமாளச் சீட்டுக் கமாண்பித்து வவெளிசயறிய அந்த

வநட்மடயமான  பிரசேமாரகன.  பிற்பகலில்  ஒரு  குறிப்பிட்ட  சநரத்தில்  தினமும்  வவெளிசய

வசேல்வெதும்,  அமரமணி  சநரம்  கழித்து  உளசள  வெருவெதுமமாக  இருந்தமான.  குறிப்பிட்ட

சநரத்தில்  நடக்கும்  இந்தச்  வசேயல்  உமமாரின  புத்திக்கு  சவெமல  வகமாடுத்தது.  அந்தப்

பிரசேமாரகனின  நமடமயக்  கவெனித்தசபமாது  அவென  ஹமாஸைமான  எனபது  பளிச்வசேனறு

வதரிந்தது.

மசேனமாக்கமாரமனப்சபமால்  சவெஷம்  சபமாட்டுக்வகமாண்டு,  பிரசேமாரகனுமடய  உமடயில்

ஹமாஸைமான  தினமும்  மமாற்றுருவில்  ஏன  வவெளிசய  வசேனறு  வெருகிறமான  எனபமதயும்  சர

நகரிலிருந்து  யமாருக்கும்  வதரியமாமல்  கழுகுக்கூட்டுக்கு  வெந்துவிட்டமான  எனபமதயும்
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வபமாருத்திப்  பமார்க்கிறசபமாது,  தன  மமாயவித்மதயமால்  தன  கூட்டத்தமாரின  கண்ணுக்குப்

வபரிய  சதவெதூதனசபமால்  கமாட்சியளிக்கும்  ஹமாஸைமான,  தமான  வவெளிசய  சபமாவெதும்

வெருவெதும் மற்றவெர்களுக்குத் வதரியமாமல் இருக்கவும் தன வதய்வீகத் தனமமமய நிமல

நிறுத்தவும் இந்த மமாறுசவெடம் சபமாடுகிறமான எனபது வதளிவெமாகத் வதரிந்தது.

தமலவெமாசேலில்  கமாவெல்  இருப்பவெர்களமான  அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்களுக்கும்

பிரசேமாரகர்களுக்கும் வதமாடர்பில்லமாதபடி இரு பிரிவுகளமாக அவெர்கள இருப்பதமால்,  கமாவெல்

வீரர்களுக்கு  எல்லமாப்  பிரசேமாரகர்கமளயும்  அமடயமாளம்  வதரியமாது  அவெர்கள  உமடசய

சேரியமான  அமடயமாளமமாக  எடுத்துக்  வகமாளளப்படுகிறது.  பிரசேமாரகர்கசள  ஹமாஸ்மமாமனப்

பமார்க்க  சநர்ந்தமால்  யமாசரமா  புதிதமாக  மதத்திசல  சசேர்ந்தவெர்  எனசற

எண்ணிக்வகமாளவெமார்கள. அவ்வெளவு  திறமமயமாகத்  தன  சவெஷத்மத  மமாற்றிக்

வகமாண்டிருந்தமான ஹமாஸைமான. ஆனமால், அவெனுமடய நமட, உமமாருக்கு அவெமனக் கமாட்டிக்

வகமாடுத்துவிட்டது.

ஹமாஸைமான,  தனக்குப்  புறமாக்கள  மூலம்  வசேய்திவெரும்  விஷயம்  சகமாட்மடயில்

இருப்பவெர்களுக்சக வதரியமாவதனறு ஏற்வகனசவெ கூறியது உமமாருக்கு நிமனவுவெந்தது.

அப்படியமானமால்,  பக்கத்திசலயுளள  கிரமாமத்துக்கு  வசேய்தியனுப்பவும்  சசேகரிக்கவும்

அவென தினமும் வவெளியில் வசேனறு வெருகிறமான எனபமத எண்ணி முடிவுகட்ட முடிந்தது.

“தமலவெமாசேல்  வெழியமாக,  ஒரு  பிரசேமாரகமனப்சபமால  ஹமாஸைமானுமடய  நமட  நடந்து

வவெளிசயறசவெண்டும்” எனறு உமமார் தனக்குள தீர்மமானித்தமான.

அடுத்து,  பிரசேமாரகனுமடய உமடமய எப்படி சேம்பமாதிப்பது?  ரக்கின உட்டின எனற

அந்த  அறிஞன  பலமுமற  வசேமார்க்கத்மதப்  பற்றியும்  வசேமார்க்கத்து  மதுமவெப்  பற்றியும்

அவெனிடம்  சகட்டிருக்கிறமான.  அத்சதமாடு  முதல்நமாள  கத்தி நடனத்தினசபமாது,  நடுங்கும்

மககளுடன  ஆவெலமாக  மதுமவெ  அவென  ஒசர  வெமாயில்  குடித்தமதயும்  உமமார்

பமார்த்திருந்தமான எனசவெ அவெமனத் தன அமறக்கு அமழத்து வெந்தமான.

அவெமனப்  படுக்மகயிசல  உட்கமார  மவெத்துவிட்டு  ஜமாடியில்  இருந்த  மதுமவெக்

கிண்ணத்தில்  ஊற்றித்  தன  உதட்டருசக  வகமாண்டுசபமாய்  மவெத்துக்வகமாண்டு,

“வசேமார்க்கத்தின மது!” எனறு கூறினமான.

ஹமாஸைமான,  விஞ்ஞமான  ஆரமாய்ச்சி  வசேய்யும்  அறிஞர்களுக்கு  மது  வகமாடுத்து

மயக்குவெதில்மல.  வசேமார்க்கசபமாகம்  அவெர்களுக்குத்  தடுக்கப்பட்டது  எனறு

கூறியிருக்கிறமான.  ரக்கின உட்டின எனற இந்த அறிஞசனமா,  ஒரு முமறயமாவெது வசேமார்க்க

சபமாகத்தின இனபத்மத அனுபவித்துப் பமார்க்கத் துடித்தமான.
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“உண்மமயமாகவெமா? அசத மதுதமானமா?” எனறு ஆவெல் வபமாங்கக் சகட்டமான ரக்கின.

“சேந்சதகமமாயிருந்தமால் குடித்துப்பமார்” எனறு உமமார் மதுக்கிண்ணத்மதக் வகமாடுத்தமான.

கதவு அமடத்திருக்கிறதமா எனறு கவெனித்துவிட்டு, ரக்கின உட்டின அந்தக் சகமாப்மபமயக்

கமாலி வசேய்தமான, சகமாப்மபமயக் கீசழ மவெத்தமான.

“இனனும் சவெண்டுமமா?”  எனறு சகட்ட உமமார் அவென பதிலுக்குக்கூடக் கமாத்திரமாமல்

மற்வறமாரு  சகமாப்மப  ஊற்றிக்  வகமாடுத்தமான.  அவெசனமா  ஊற்ற  ஊற்றக்  குடித்துக்

வகமாண்சடயிருந்தமான. மருந்து சவெமல வசேய்யத் வதமாடங்கியது பிதற்றத் வதமாடங்கினமான.

பிறகு  சமலும்  சமலும்  குடிக்கப்  சபச்சும்  நினறு  மயங்கிய  நிமலயில்

தூங்கத்வதமாடங்கிவிட்டமான  இனி  அவென  எனன  கனவு  கமாணுவெமாசனமா?  உமமார்

சவெமலமயத் வதமாடங்கினமான. அவெனுமடய உமடகமள எடுத்து அணிந்து வகமாண்டமான

ரக்கின உட்டினுக்குத் தன உமடகமளப் சபமாட்டு விட்டமான. வமதுவெமாகக் கதமவெத் திறந்து

வவெளிசயறி வெந்து மீண்டும் தன அமறக்கதமவெச் சேமாத்திவிட்டு நமடபமாமதயில் நடந்தமான.

தூரத்தில்  சபச்சுக்குரல்  எங்சகமா  சகட்டது.  நமடபமாமதயில்  யமாரும்  இல்மல.

சகமாட்மடப்புறத்துக்  கதமவெத்  திறந்து  வகமாண்டு  வவெளிசய  வெந்தமான.  தமலவெமாசேமல

சநமாக்கி  நடந்தமான.  கீசழயிருந்த  சுண்ணமாம்புக்கல்  தமரயில்பட்டுப்  பிரதிபலித்து  சூரிய

வவெளிச்சேம் கண்கமளக் கூசே மவெத்தது.

இரண்டு அடிமமகள சேமாடியிசல எமதசயமா தூக்கிக்வகமாண்டு குறுக்சக வசேனறமார்கள.

தமலவெமாசேலிசல இருந்த கமாவெல் தமலவென உமமாரின பக்கம் திரும்பிப் பமார்த்தமான. ஆனமால்

யமாரும்  அமசேயவில்மல.  வெமாசேல்  இனனும்  நமாலடிதுரத்தில்  இருந்தது  ஒனறு.  இரண்டு.

மனறு.  எனற எண்ணிக் வகமாண்சட படபடக்கும் இதயத்சதமாடு வநருங்கி வெந்த உமமாமர

கமாவெல் தமலவென, “அறிஞசர! இனமறய அமடயமாளச் வசேமால் எனன?” எனறு சகட்டமான.

பமடவீரர்களும்,  இரகசியக்  கூட்டத்தினரும்,  தங்கள  ஆட்கமளத்  வதரிந்து

வகமாளவெதற்கு  அமடயமாளச்வசேமால்  ஒனறு  மவெத்துக்  வகமாளவெது  வெழக்கம்.  அமதத்

தினந்சதமாறும்  வவெவ்சவெறு  வசேமால்லமாக  மமாற்றுவெமார்கள.  வவெளிசய  வசேல்சவெமாருக்கும்

கமாவெலர்களுக்கும்,  தமலவெர்களுக்கும்  மட்டுசம  அந்தச்  வசேமால்  வதரியும்.  உமமார்  இந்த

விஷயத்மத  சயமாசித்துப்பமார்க்க  மறந்துவிட்டமான.  மூச்மசேப்  பிடித்துக்வகமாண்டு  மிகுந்த

அமமதியமான  குரலில்,  “நமான  அவெசேரத்தில்  அமத  மறந்துவிட்சடன.  நிமனவுக்கும்

வெரவில்மல. நம் தமலவெசர எனமன அனுப்பினமார். கிரமாமத்திற்குப் சபமாய்ப் புறமாக்களின

மூலம்  வசேய்தி  அனுப்பசவெண்டும்”  எனறு  கூறியவென  தன  இடுப்பிசல  யிருந்த,  அந்தப்

பமழய வசேய்திக் குழமாமய வவெளியில் எடுத்தமான. கமாவெல் இருப்பவெர்களுக்கு இவதல்லமாம்

புரியமாத  விஷயம்.  அவெர்களுமடய  தமலவென  இந்த  மமாதிரியமான  விஷயங்கமள

அவெர்களிடம் வதரிவிப்பசதயில்மல,  குழம்பிக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.  கமாவெல் தமலவென,
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ஆயுதங்களிசல பயிற்சி வபற்றவெசன தவிர,  அறிமவெ உபசயமாகிக்கத் வதரிந்தவென அல்ல.

எனசவெ,  உமமார்  அவெனிடம்  அந்தக்  குழமாமயக்  வகமாடுத்து,  “இசதமா  இமத  நீ

மவெத்துக்வகமாள.  நமான  புறமாக்கள  இருக்கும்  வீட்டிற்குச்  வசேனறு  தபமால்  குதிமரகமளக்

வகமாண்டு  வெருகிசறன.  வசேய்திக்  குழமாமயத்  வதமாமலத்துவிடமாசத.  தமலவெர்  அறிந்தமால்.

அவெருமடய சகமாபம் உன தமலசமல்விழும்” எனறு கூறிவிட்டு சவெகமமாக நடந்தமான.

அவென அந்தக் குழமாமயக் வகட்டியமாகப்பிடித்துக் வகமாண்சட, “சேரி,  சீக்கிரம் திரும்பி

வெமா!” எனறு கூறினமான.

அக்சரமாசனமாஸ் சபமானற முகம் வதரிந்த சபர்வெழிகள எதிரில் வெரமாமல் அருளவசேய்ய

சவெண்டுவமனறு அல்லமாமவெ சவெண்டிக் வகமாண்டு மவெக்சகமால் சபமார்களுக்கும்,  குப்மப

சமடுகளுக்கும்  நடுசவெ  புகுந்து  அந்தக்  கிரமாமத்திசல  புறமாக்கள  இருக்கும்  வீட்மடத்

சதடினமான.  ஒரு  வீட்டின  அருகிசல,  வெமானிசல  புறமாக்கள  பறந்து  வெட்டமிட்டுக்

வகமாண்டிருந்தன,  புறமாக்கூடுகளும்  இருந்தன.  அங்சக  முனனமால்  இருந்த  மனிதனிடம்

“ஒரு கூண்டிசல இரண்டு புறமாக்கள சபமாட்டுக் வகமாடு, சீக்கிரம்” எனறு உமமார் சகட்டமான.

“ஐயமா, கழுகுக் கூட்டுத் தமலவெரின புறமாக்கமளயமா சகட்கிறீர்கள?”

“சவெறு  எனன?  மமலத்தமலவெர்  சஷக்  அல்  வஜபல்  அவெர்கசள  கட்மள  யிட்டமார்”

எனறமான  உமமார்  தடுமமாற்றமில்லமாமல்.  ஹமாஸைமான  புறமாக்கமள  வெமாங்கிவெரச்  வசேமால்லும்

பழக்கம்  இல்மலசயமா,  அல்லது  அவென  வபயர்  அவெமனப்  பயமுறுத்தியசதமா

வதரியவில்மல. அந்த மனிதன குழம்பிப் சபமாய் நினறமான.

பிறகு  அவென  புறமாக்கூட்மட  சநமாக்கிச்  வசேல்லும்சபமாது,  “சசேணம்  பூட்டிய  நல்ல

குதிமர ஒனறு சவெண்டும். சீக்கிரம், சவெவறமாருவெமன அனுப்பு” எனறமான உமமார்.

குதிமர வெரும் வெமரயிசல உமமார் குறுக்கும் வநடுக்குமமாக நடந்து வகமாண்டிருந்தமான.

அவென  உளளம்  பரபரத்துக்  வகமாண்டிருந்தது.  குதிமர  வெந்ததும்,  புறமாக்  கூண்மடத்

தூக்கிக்வகமாண்டு  வெந்த  அந்த  மனிதன,  “இசதமா  பமாருங்கள  இந்தப்  புறமாக்கமள

அமடயமாளம்  வதரிந்து  வகமாளவெதற்கமாக  உள  இறக்மக  ஒனறு  மடித்து  மவெக்கப்

பட்டிருக்கிறது  அதன  வெமால்  புறத்திசல  இசதமா  சிவெப்புமம  சபமாடப்  பட்டிருக்கிறது.

இமவெதமான மற்ற புறமாக்களுக்கும் நமது புறமாக்களுக்கும் உளள சவெற்றுமம தமாங்கள...”

இப்படி அவெள கூறிக் வகமாண்டிருக்கும்சபமாசத பினனமால் ஒரு குதிமர வெரும் கமாலடிச்

சேத்தம்  சகட்டது.  ஏற்வகனசவெ  பயந்து  வகமாண்டிருந்த  உமமார்,  மிகவும்  பயந்து  தன

குதிமரமயத் தட்டிவிட்டமான.
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புறமாக்கூண்மட அந்த மனிதன மகயிலிருந்து பறித்துக் வகமாண்டமான, குதிமர பறந்தது.

கிரமாமத்தின  நடுவிதி  வெழியமாகச்  வசேனறு  வகமாண்டிருந்த  அவென,  ஆற்றுப்  பக்கம்

வசேல்லமாமல், வெலது பக்கம் வசேல்லும் பமாமதயில் தன குதிமரமயத் திருப்பிவிட்டமான.

ஆற்றுப்  பக்கத்துப்பமாமத  வெழியமாகத்தமான  அக்சரமாசனமாஸ்  அவெமன  அமழத்து

வெந்தமான.  அங்சக  பமாதி  வெழியிசல  கமாவெல்வீரர்கள  இருப்பமார்கள.  ஆனமால்,  மற்றபமாமத

எங்சக  வசேல்கிறவதனறு  அவெனுக்குத்  வதரியமாது.  எங்கு  வசேனறமாலும்,  ஹமாஸைமானுக்கும்

தனக்கும்  இமடசய  உளள  தூரம்  அதிகமமாக  சவெண்டும்  எனற  ஒசர  சநமாக்கத்சதமாடு

சவெகமமாகச் வசேனறு வகமாண்டிருந்தமான. ஒட்டகப்பமாமத சபமால் சதமானறிய ஒரு சிறுபமாமத

வெழியமாகச்  வசேனறு  வகமாண்டிருந்த  அவென  குறுகிய  பளளத்தமாக்கு  ஒனறின  வெழியமாகப்

சபமாகும்சபமாது,  கற்களுக்குப்  பினனமாலிருந்து  இருபுறமும்  ஈட்டிகளுடன  கூடிய

பமடவீரர்கள  சபமானற  மனிதர்கள  திடீவரனறு  சதமானறினமார்கள உமமாருக்குப்  பயமமாக

இருந்தது.  ஆனமாலும்  வதமாடர்ந்து  சமல்  வசேனறமான.  அவெனுமடய  உமடமயப்  பமார்த்த

அவெர்கள, ஈட்டிகமளத் தூக்கிக் வகமாண்டு, “கடவுள கமாப்பமாரமாக!” எனறு கூவினமார்கள.

“கடவுள  உங்கமளயும்  கமாப்பமாரமாக!”  எனறு  கூவியபடி  பறந்தமான  உமமார்.  அவெர்கள

பமார்மவெக்குத்  தப்பிச்  வசேல்லும்  வெமரயிசல,  குதிமரமய  இரத்தம்  வெரும்படி  அடித்துப்

பமாய்ந்து  பமாய்ந்து  வசேல்லும்படி  வசேய்தமான.  மபன  மரக்கமாடுகளுக்கு  அப்பமால்

வெந்ததும்தமான அவெனுக்கு முச்சு வெந்தது.

திடீவரனறு  அவெனுக்குச்  சிரிப்பு  வெந்தது.  கழுகுக்கூட்டுக்  கமாவெலன  மகயிசலயுளள

குழமாய்ச்  வசேய்தியில்  “உமமார்  சர  நகர்  சநமாக்கிச்  வசேனறு  வகமாண்டிருக்கிறமான”  எனறு

எழுதியிருந்தமத நிமனத்தமால் சிரிப்பு வெரமாமல் எனன வசேய்யும்?
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40. “உனக்கும் எனக்கும் ஒத்து வெரமாது!”

இருள  சூழ்ந்துவெரும்  சநரத்திசல  சேமவவெளிப்  பிரசதசேத்தின  வெழியமாக  வெந்து

வகமாண்டிருந்த உமமார்,  தூரத்திசல வெயசலமாரத்தில் சில குடிமசேகமளப் பமார்த்தமான.  அவென

குடிமசேகளின அருகில் வெந்தசபமாது, நனறமாக இருட்டிக்வகமாண்டது.

குடிமசேகளில்  விளக்குகள  ஏற்றப்வபற்றிருந்தன.  முதல்  வெமாசேல்  அருகிசல  வெந்ததும்,

குதிமரமயவிட்டு இறங்கியதும் அந்தப் பண்மணயின தமலவென யமார் எனறு சகட்டதும்

பண்மணத் தமலவெனிடம் உமமார் அமழத்துச் வசேல்லப்பட்டமான.

இந்தப்பண்மண, கழுகுக் கூட்டின பக்கமமாக இருப்பதமால் இவெர்கள ஹமாஸைமானுமடய

உதவியமாளர்களமாக  இருக்கக்கூடும் எனறு  சேந்சதகித்து  தமலவெமன சநமாக்கி,  ‘சஷக் அல்

வஜபல்  அவெர்களுமடய  ஆமணயினபடி  நமான  வசேல்லுகிசறன.  எனக்கு  ஒரு  புதிய

குதிமரசவெண்டும் எனறமான.

‘யமார்! சமசலயிருக்கிறமாசர அவெரமா!’

‘ஆம்! கழுகுக் கூட்டின தமலவெர்.’

அந்தக் குடியமானவெர்கள தங்களுக்குளசள ஏசதமா, வமதுவெமாகப் சபசிக் வகமாண்டமார்கள.

பிறகு  உமமார்  ஏறிவெந்த  குதிமரமயப்  பிடித்துக்  வகமாண்டு  வசேனறமார்கள.  யமாரும்

கவெனிக்கமாதசபமாது நிழசலமாடு நிழலமாக மமறந்து வெந்த ஒரு சிறுமி அந்தப் புறமாக்கூண்டின

பக்கத்திசல  வெந்து  உட்கமார்ந்துவகமாண்டு,  அந்தப்  புதிய  மனிதனமான  உமமார்  கவெனிக்கமாத

சநரம்  பமார்த்து  கூண்டுக்குளசள  மகமயவிட்டு  அந்தப்  பறமவெகளின  இறக்மககமளத்

வதமாட்டுப் பமார்த்தமாள.

ஆகமாரமில்லமாமல்  கமளத்துப்சபமாயிருந்த  உமமார்,  தன  மககளினசமல்  தமலமய

மவெத்துக்  குந்தியபடி  உட்கமார்ந்திருந்தமான.  அவென  கழுகுக்  கூட்டிலிருந்து  தப்பி

வெந்துவிட்டமான.

ஆனமால்,  ஹமாஸைமானுமடய  ஆட்களின  மகயிசல  சிக்கிக்வகமாளளமாமல்  தப்பமுடியும்

எனற நம்பிக்மக வெரவில்மல.

‘இந்தப்  பிரம்பு  வீட்டுக்குளசள  நீ  எப்படி  இவெற்மறக்  வகமாண்டு  வெந்தமாய்!’  எனறு

அந்தச்  சிறுமி  சகட்டமாள.  திரும்பிப்  பமார்த்த  உமமார்,  அந்தப்  வபண்  பயந்து  ஓடுவெமதக்

கண்டமான,  பயந்து ஒடினமாலும் அந்தப் புறமாக்கமள விட்டுப்சபமாக மனமில்லமாமல் “நமான

அவெற்மறப் பமார்த்திருக்கிசறன. அமவெ சமசல வெமானத்தில் உயர உயரப் பறக்கினறன. சில
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சேமயம் மரங்களினசமல் உட்கமாருகினறன நமான அருகில் சபமானமால் பறந்து விடுகினறன’

எனறமாள.

பிறகு  வெருத்தத்துடன,  ‘வெயலில்  தமானியங்கமளத்  தினனமட்டும்  வெருகினறன.

எனசனமாடு  விமளயமாடக்  கூப்பிட்டுக்வகமாண்சட  சபமானமால்  பறந்து  சபமாய்விடுகினறன.

எனசமல் அவெற்றிற்கு ஏன சகமாபசமமா வதரியவில்மல’ எனறமாள வமல்ல.

‘அமவெ,  உனனருகில்  வெந்து,  உன  கமால்கமளச்  சுற்றிக்வகமாண்டு  திரிய  சவெண்டுமமா?”

எனறு சகலியமாக உமமார் சகட்டமான.

‘ஆமமா ஆமமா! நீ வெரச் வசேமால்லுவெமாயமா?’ எனறு ஆவெலுடன சகட்டமாள சிறுமி.

பக்கத்தில் இருந்த குளக்கமரயிசல சபமாய் உமமார்  சிறிது  களிமண் எடுத்து வெந்தமான.

இரண்டு  மகநிமறய  இருந்த  களி மண்மணயும்  உருட்டிப்  புறமாவின  உருவெம்சபமால,

உடலும்  தமலயும்  வசேய்தமான.  பிறகு,  இரண்டு  கம்புக்  குச்சிகமள  ஒடித்துக்  கமாலமாகச்

வசேமாருகினமான, வசேய்து முடித்த பிறகு ஒரு புறத்திசல மவெத்தமான.

‘இசதமா  பமார்  நமாமளக்கு  வவெயிலிசல  இமதக்  கமாயமவெக்க  சவெண்டும்.  நனறமாகக்

கமாய்ந்த  பிறகு  அடுத்த  நமாள  நீ  இமதத்  தண்ணிருக்குப்  பக்கத்திசல  மவெ,  கமாற்றிசல

பறக்கிற புறமாக்கள எல்லமாம் இதன அருகிசல வெந்து இதசனமாடு சபசிக் வகமாண்டிருக்கும்.

நீ கமரயிசல இருந்தபடி பமார்த்துக் வகமாண்டிரு. ஆனமால், நீ அமசேயமாமல் இருந்தமால் அதிக

சநரத்திற்கு  அமவெ  இங்சகசய  இருக்கும்.  அவெற்மறப்  பிடிப்பதற்கமாக  ஓடினமால்  அமவெ

பறந்து சபமாய்விடும், வதரிகிறதமா?

‘இது அவெற்மறப் சபமாலசவெ இருக்கிறசத!’  எனறு  மகிழ்ச்சியுடன கூறினமாள அந்தச்

சிறுமி.

அந்தக்  குடியமானவெர்கள  ஒரு  குதிமர  வகமாண்டு  வெந்தமார்கள.  அமதப்  பமார்த்தமால்

பண்மண  சவெமல  வசேய்யும்  குதிமரசபமால்  சதமானறவில்மல.  தமான  மமலத்

தமலவெனுமடய  ஆள  எனபதற்கமாக  நல்ல  சேவெமாரிக்  குதிமரயமாகக்  வகமாண்டு

வெந்திருக்கிறமார்கள எனறு சதமானறியது.

புறமாக்கூண்மடத் தூக்கிக்வகமாண்டு குதிமரயினசமல் ஏறிக் வகமாண்டமான.

சசேணத்துக்கமால்  மிதிமயப்  பிடித்துக்வகமாண்சட,  பண்மணத்  தமலவென.  ‘இனனும்

வெரமாத அந்த நமாள விமரவில் வெருமமா?’ எனறு வமதுவெமாகக் சகட்டமாள.

‘எனக்குத் வதரியமாது,  அது ஆண்டவெனுக்குத் வதரியும்’.  இந்தப் பதிமலக் சகட்டதும்,

அவென உமமாமரப் சபமாக அனுமதித்தமான.
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உமமார் வதமாடர்ந்து பிரயமாணம் வசேய்து வகமாண்டிருந்தமான. அதிக தூரம் வசேல்லச் வசேல்ல

ஆபத்துக்  குமறயும்  எனபது  அவென  நம்பிக்மக.  இரவின  பயணம்  நீண்டு  வகமாண்சட

இருந்தது.  கமடசியில்  ஒரு  நகரத்தின  சகமாட்மடச்  சுவெர்  அருகிசல  வெந்தமான.  அதன

சுற்றுப்புறங்கமள சநமாக்கிய சபமாது அது கமாஸ்வின நகரம் எனபது வதரிந்தது.

நகருக்குளசள  வசேனறமால்,  அங்குளள  ஏழமாவெது  வகமாளமகக்கமாரர்களுக்குத்  தனமனப்

பற்றிய  வசேய்தி  கிமடத்திருக்கலமாம்  எனற  பயம்  இருந்தது.  அத்துடன,  கமாஸ்வின

நகரம்தமான கழுகுக் கூட்டிற்கு மிக அருகில் உளள நகரம். எனசவெ சகமாட்மடமயச் சுற்றிக்

வகமாண்டு மறுபுறத்திசல வெந்து வகமாரசேமான பமாமதயில் தன குதிமரமயத் தட்டிவிட்டமான.

துரத்து  மமலகளின  வெழியமாக  வெமானத்மத  சநமாக்கிக்  கிளம்பிய  கதிரவ்னின  கதிர்கள

உலகத்மதச்  சூழ்ந்திருந்த  இருட்மட  ஓடச்  பதன.  இரவவெல்லமாம்  நடந்த  கமளப்பமால்,

குதிமர  தளிர்நமட  சபமாட்டது.  உமமாருக்கும்  கமளப்பமாகவும்  சசேமார்வெமாகவும்  இருந்தது.

உட்கமார்ந்தபடிசய தூங்கிக் வகமாண்டிருந்தமான.  அவெனுமடய வசேமாப்பனத்திசல ஒரு மமாய

உலகம் சதமானறியது. களிமண்ணமாக இருந்த புறமாக்கள வெமானவவெளியிசல பறந்தன. தபமால்

வசேய்திகமளச்  சுமந்து  சபமாயின.  தட்  தட்  எனறு  அவெற்றின  இறக்மககள  அடித்துக்

வகமாண்டன.

தட் தட் எனற சேத்தம் வெரவெரப் வபரிதமாகியது.  உமமார் கண்மண விழித்துப் பமார்த்தமான.

குதிமரகள பல அவெமனக் கடந்து வசேனறன. அப்படிக் கடந்து வசேனறு வகமாண்டிருந்த ஒரு

குதிமர அவென அருகிசல நினறது.  அதிலிருந்து கீசழ இறங்கி உமமாரின அருகிசல வெந்த

அந்தக்  கூணன,  ‘தமலவெசர!  எனமனத்  வதரியவில்மலயமா?  தங்கள  ஜபமாரக்’  எனறமான.

அசத சேம்யத்திசல,  ஒட்டகத்தின சமல் இருந்த மூடிய பிரம்புத் வதமாட்டிலிலிருந்து,  ஒரு

வபண் இறங்கி ஓடி வெந்தமாள.

‘தமலவெசர!  நல்ல  சவெமள,  உங்கமள  அல்லமாதமான  கமாப்பமாற்றினமார்.  கண்ணுக்குத்

வதரியமாத சவெதமாளங்கள தங்கமளத் தூக்கி சபமானதமாகக் கூறினமார்கசள! இவதனன உங்கள

தமாடிக்கு எனன வெந்தது?  எனறு வெரிமசேயமாகக் சகட்டமாள.  முக்கமாட்மட விலக்கி விட்டுப்

சபசிக்  வகமாண்டிருந்த  ஆயிஷமாமவெப்  பமார்த்து  வவெறுப்புடன  முகத்மதத்

திருப்பிக்வகமாண்டு சபமாய் விட்டமார்கள கூட வ்ந்த மற்ற பிரயமாணிகள.

‘வபண்சண,  அசதமா  அந்த  தூரத்து  மமலகளிசல,  மமாயவித்மதக்கமாரர்களுடனதமான

இருந்சதன’  எனறமான  உமமார்.  அந்த  மமாயக்கமாரர்களுடன  யமாரும்  வபண்கள

இருந்தமார்களமா?’  எனறு  அயீஷமா,  வபண்ணுக்சக  உளள  இயற்மகயமான  சேந்சதகத்துடன

சகட்டமாள.

‘அந்தச் வசேமார்க்கத்திசல ஒரு வபண் அழுது வகமாண்டிருந்தமாள.’
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‘வசேமார்க்கமமா?’

‘உண்மமயமான வசேமார்க்கமல்ல; மமாயமா வசேமார்க்கம்!’

இவெர்கள  இப்படிப்  சபசிக்  வகமாண்டிருக்கும்சபமாசத,  அரசேமாங்க  வீரர்கள  சிலர்

வெந்தமார்கள. அவெர்களிசல தமலவெனமாக உளளவென உமமாமர உற்று சநமாக்கிவிட்டு, தமாங்கள

அரசேமாங்க வெமானநூற் கமலஞரமா? எனறு சகட்டுத் வதரிந்து வகமாண்டமான.

பிறகு  சுல்தமான  இஸ்பமாகமானுக்குச்  வசேனறு  வகமாண்டிருக்கிறமார்.  தங்கமளத்  சதடி

உடசன அமழத்துக் வகமாண்டு வெரச் வசேமால்லி ஆமணயிட்டிருக்கிறமார் எனறமான.

சபமாகும்  வெழியில்  அயீஷமா,  உமமாரிடம்,  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்கள  அரசேமாங்க

சவெமலயிலிருந்து விலக்கப்பட்டுவிட்டமார் எனறு கூறினமாள.

எனன கமாரணம் எனறு உமமார் சகட்டமான.

‘சுல்தமானுக்கு  ஒரு  கடிதம்  கிமடத்ததமாம்.  அதிசல  யமாசரமா,  “நிசேமாம்  தங்களுமடய

மந்திரியமா, அல்லது தங்களுமடய சுல்தமானமா? எனறு எழுதிக்சகட்டிருந்தமார்களமாம்.

சபமார்க்களத்திலிருந்து சகமாபத்துடன திரும்பி வெந்த சுல்தமான, அவெமர உடசன விலக்கி

விட்டமாரமாம் எனறு அயீஷமா கூறினமாள. பமாவெம், அனசற நிசேமாம் வசேமானனபடி சுல்தமானுக்குக்

கடிதம் எழுதியிருந்தமால் அவெருமடய பதவி சபமாயிருக்கமாது எனறு உமமார் வெருத்தத்துடன

நிமனத்துக் வகமாண்டமான.

‘அந்தக்  கடிதம்  எப்படி  வெந்தது  வதரியுமமா?  வெமானத்திசல  பறந்து  வெந்த  ஒரு  புறமா

வகமாண்டு வெந்து வகமாடுத்ததமாம்’ எனறமாள ஆயிஷமா.

உமமார் சிறிது சநரம் அமமதியமாக இருந்தமான.  இஸ்பமாகமான நகர் அருகிசல வெந்ததும்

கீசழ இறங்கி, ஒருதமாளும் சபனமாவும் மமயும் வகமாண்டுவெரச் வசேமானனமான.

‘உனனுமடய சவெண்டுசகமாளுக்கு நமான முடிவு கட்டிவிட்சடன. உனனுமடய பமாமத

சவெறு  எனனுமடய  பமாமத சவெறு!  ஆனமால்,  நமான  உனனுமடய  இடத்தில்  கண்ட

விஷயங்கமளப்  வபமாறுத்த  வெமரயில்  ஒனறு  கூற  விரும்புகிசறன.  எனக்கும்  எனமனச்

சசேர்ந்தவெர்களுக்கும்  உனனமால்  எந்தவவெமாரு  தீங்கும்  ஏற்படமாதவெமரயில்  அமவெ

இரகசியமமாகசவெயிருக்கும்!”

இந்தக்  கடிதத்தின  கீசழ  மகவயழுத்சதமா  அமடயமாளசமமா  எதுவும்  சபமாடமாமல்,

சுருட்டி  ஒரு  சிறு  குழமாய்க்குளசள  சபமாட்டமான.  புறமாக்களில்  ஒனமறக்  கூண்டிலிருந்து

எடுத்து, அதன ஒரு கமாலிசல அந்தக் குழமாமயக் கட்டினமான. அந்தப் புறமாமவெக் கமாற்றிசல

தூக்கி எறிந்தமான. அது தன இறக்மககமள விரித்துப் படபடவவெனறு அடித்துக் வகமாண்டு

285



அந்த நகரத்மத ஒருமுமற சுற்றிவெந்தது. பிறகு தூரத்து மமலமய சநமாக்கி அம்பு சபமாலப்

பமாய்ந்து பறந்தது.

அயீஷமா  வெமாமயப்  பிளந்து  வகமாண்டு  அதிசேயத்துடன  ஆகமாயத்மதப்  பமார்த்துக்

வகமாண்டிருந்தமாள.

‘மமாயக்கமாரர்கள இருக்கும் இடத்திற்கு அது சபமாகிறது’ எனறு உமமார் கூறினமான.

அயீஷமாவுக்கு ஆச்சேரியத்தமால் தமல சுற்றியது.
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41. குத்துக் கத்தியும் சுட்ட வரமாட்டியும்

சுல்தமான  மமாலிகமா  அவெர்கள  தன  சேமபமயவிட்டு  உமமார்  விடுபட்டுப்  சபமாகும்படி

விடுவெதமாக  இல்மல.  தனனுமடய  சேமாம்ரமாஜ்யத்தின  வெளர்ச்சிசய,  உமமார்  கூறிய

சசேமாதிடக்குறிகளின  பயனமாக  வெந்தவதனறு  முழு  மனதுடன  எண்ணினமார்.  தனனுமடய

வவெற்றிகளுக்கும் அதுசவெ கமாரணவமனறும் எண்ணினமார். உமமாரினசமல் அவெருக்கு அளவு

கடந்த நம்பிக்மகயிருந்தது.

ஒருநமாள சபசிக் வகமாண்டிருக்கும் சபமாது உமமாமரப்பற்றி அவெர் வவெகுவெமாகப் புகழ்ந்து

வகமாண்டிருந்தமார்.  அப்வபமாழுது  சபச்சசேமாடு  சபச்சேமாக  உமமார்,  ‘நிசேமாம்  அவெர்கள

எந்தவிதத்திலும் தங்களுக்குத் துசரமாகம் வசேய்யவில்மல’ எனறமான.

‘நிசேமாம்,  அளவுக்குமீறிய  வெமகயில்  எனனுமடய  அதிகமாரங்கமளக்  மகயமாண்டமார்’

எனறு  பதில்  கூறிவிட்டு  தனனுமடய  திருக்குரமான  புத்தகத்திலிருந்த  ஒரு

சிறு தமாமளவயடுத்துக்  வகமாடுத்தமார்.  அதிசல,  ‘கூடமார  மடிப்பவென,  சதவெ  தூதனசபமால்

சவெஷம் சபமாட்டுக் வகமாண்டிருக்கிறமான.  சிங்கத்தின சதமாமலப் சபமார்த்துக்வகமாண்ட நமாய்

இதுவவெனறு வதரிந்து வகமாளளவும்’ எனறு வதளிவெமான மகவயழுத்தில் எழுதியிருந்தது.

‘உமமார்,  அமதப்பற்றி  நமான  கவெமலப்படவில்மல.  மமாலஸ்கமார்ட்

சபமார்க்களத்திலிருந்து நம்முமடய அதிர்ஷ்டம் நம்மம ஒனறு சசேர்த்திருக்கிறது.  நம்மம

யமாரமாலும் பிரித்துவிட முடியமாது  எனறு  சுல்தமான உறுதி கூறினமார்.  அவெர்  தன சபச்மசேத்

வதமாடர்ந்து,  இந்தக் கடிதம் அனுப்பியவதல்லமாம் உளவெமாளிகள இருப்பதமால்தமான.  நிசேமாம்

உளவு  பமார்க்கும்  முமறமய  வெளர்த்துவிட்டமார்.  ஒவ்வவெமாரு  அரசேமாங்க

உத்திசயமாகஸ்தமனயும்  சுற்றி  இந்த  உளவெமாளிகள  திரிகிறமார்கள.  எனக்கு  எதிரியமாக

உளளவெர்களும்  இந்த  உளவெமாளிகமளக்  மகக்கூலி  வகமாடுத்துப்  பயனபடுத்திக்

வகமாளகிறமார்கள.  நம்  அரசேமாங்கத்தில்  உளவு  பமார்க்கும்  முமறமயசய  ஒழித்துவிட

சவெண்டும்’ எனறமார்.

‘நமான  இங்சக  ஒனறுக்கும்  பயனில்லமாமல்  உட்கமார்ந்து  வகமாண்டிருக்க

சவெண்டியிருக்கிறது.  நமான  என  விண்மீன  வீட்டிற்குச்  வசேல்கிசறன’  எனறு  உமமார்

சகட்டமான.

‘அங்சக சபமாய் எனன வசேய்வெமாய்?’

‘ஒரு புதிய விஷயத்மதக் கண்டுபிடிக்கப் சபமாகிசறன. அது வெமானவீதிமயப் பற்றியது.’
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‘ஆ! வெமானவீதியில் உளள ஒரு புதிய நட்சேத்திரத்மதக் கண்டுபிடித்திருப்பமாய்! அதனமால்

எனன நனமமகள வெரும்? சீக்கிரம் வசேமால்!’

‘நட்சேத்திரமல்ல,  வெமானவீதியிசல  நமாமிருக்கும்  இந்த  உலகம்  தனமனத்தமாசன

சுற்றிக்வகமாண்டு நகர்ந்து சபமாகிறது எனற விஷயம்தமான’

சுல்தமான  அவெமன  உற்று  சநமாக்கினமார்.  அவென  வதமாடர்ந்துகூறிய  விளக்கங்கள

அவெருமடய  புரியும்  தனமமக்கு  அப்பமாற்பட்டமவெகளமாக  இருந்தன.  எமதசயமா

நிமனத்துக் வகமாண்ட அவெர்.  ‘உமமார்,  அனவறமாரு நமாள  நமான இதுவெமர சவெட்மடியமாடிக்

வகமானற  மிருகங்கமள  எண்ணிப்பமார்த்சதன.  வமமாத்தம்  ஒனபதமாயிரம்  உயிர்கமள

ஆண்டவென  பமடத்த  உயிர்கமள,  வீணமாகக்  வகமானறிருக்கிசறன.  அதற்குப்

பிரமாயச்சித்தமமாக  ஒனபதமாயிரம்  வவெளளிகமள  ஏமழகளுக்குத்  தமானமமாகக்  வகமாடுக்கப்

சபமாகிசறன. எனன வசேமால்கிறமாய்?’

‘ஆண்டவென வபயரமால் அப்படிசய வசேய்யுங்கள!’

சிறிது  சநரத்திற்குப்  பிறகு,  சுல்தமானிடம்  விமடவபற்றது.  அவெனுமடய  அந்தப்புரக்

கூடத்திற்குச்  வசேனறமான.  அங்சக,  ஓர்  ஆட்டக்கமாரிசபமால  சேலமாமிட்டு  வெணங்கி  அயீஷமா

அவெமன  வெரசவெற்றமாள.  அந்தக்  கூடத்திசல,  அவெள  இஸ்பமாகமான  சேந்மதயிசல  வெமாங்கி

வெந்த புதிய புதிய வபமாருளகமள ஆங்கமாங்சக அடுக்கி மவெத்திருந்தமான.

  அவெனுக்கமாகப்  பலவெமகயமான  பழங்களும்  உணவுப்  வபமாருளகளும்  வெமாங்கி

மவெத்துக்வகமாண்டு  அவெள  கமாத்திருந்தமாள.  அவெசனமா,  அவெற்மற  ஏறிட்டுக்கூடப்

பமார்க்கமாமல், உட்கமார்ந்து கவிமத எழுதத் வதமாடங்கினமான.

அவெள  சகமாபத்துடன  கண்மண  மூடிக்வகமாண்டு  அவென  அருகிசலசய  நீட்டிப்

படுத்துவிட்டமாள.  நமானகு  வெரிகள  எழுதிமுடித்த  அவென  அவெமள  சநமாக்கினமான.  புதிய

உமடயணிந்து  முகத்திற்குப்  பூச்சுப்பூசி,  வசேமார்க்கத்துப்  பறமவெசபமாலத்  சதமானறினமாள.

அவெளுமடய  அதிசேய  அழகு  அவென  உளளத்மத  எனனசவெமா  வசேய்தது,  எழுதிய  தமாமள

மவெத்துவிட்டுக் குனிந்து அவெளுமடய உதடுகளிசல தன உதடுகமளப் பதித்தமான. அவென

எழுப்பியது  இச்  எனற  ஒசர  ஓர்  ஒலி.  ஆனமால்  எழுந்தசதமா  பலப்பல  ஒலிகள.  ஆம்!

பதிலுக்கு முத்தமிட்டு அவெள, அவென கழுத்மதக் கட்டிப் பிடித்துக் வகமாண்டமாள.

அவெனும்  தனமன  மறந்தமான.  அயீஷமாவினுமடய  கண்கள  தூரத்திசல  கமாற்றிசல

பறந்து  படபடத்துச்  வசேனறு  வகமாண்டிருந்த  கவிமதத்  தமாமள  வவெற்றியுடன  உற்று

சநமாக்கின.
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உமமாரின  அருகிசல  படுத்திருந்த  அயீஷமா  புரண்டு  படுத்தமாள.  ஏசதமா  அரவெம்

சகட்பதுசபமால் இருந்தது.  அவெளுக்கு மிக அருகமாமமயிசல,  யமாசரமா மூனறமாவெது ஆசேமாமி

ஒருவென மூச்சுவிடுவெது  சபமால் இருந்தது அவெளுமடய மூக்கில் ஏசதமா ஒரு மமாதிரியமான

வெமாசேம்  படுவெதுசபமால்  இருந்தது.  அவெளுமடய  உடல்  பயத்தமால்  வவெடவவெடத்தது.

புதருக்குளசள  தூங்கிக்வகமாண்டிருந்த  புளளிமமான  துளளிப்  பமாய்வெதுசபமால,  அலறித்

துடித்துக்  வகமாண்டு  எழுந்தமாள.  வெமானத்தின  குறுக்சக  ஒரு  கரிய  உருவெம்  கடந்து

சபமாவெதுசபமால் வதரிந்தது.

அவெளுமடய  கூச்சேமலக்  சகட்டு  எழுந்த  உமமார்,  படிக்கட்டு  வெழியமாக  ஓர்  உருவெம்

நழுவிச்வசேல்வெமதப்  பமார்த்தமான.  சேத்தம்  சபமாடமாமல்  வதமாடர்ந்து  வசேனறு  கீசழயுளள

கூடத்தில்  விளக்குகமளக்  வகமாளுத்தினமான.  சவெமலக்கமாரர்களும்  அதற்குள  எழுந்து

வெந்துவிட்டமார்கள.  ஆனமால்  அந்த  ஆள  எப்படிசயமா  தப்பிவிட்டமான,  வெமாசேல்  அருகிசல

படுத்திருந்த  இஷமாக்  யமாருசம உளசள  நுமழயவில்மல  எனறு  ஆயிரம்  சேத்தியம்

வசேய்தமான.  சமசலயிருந்து  அயீஷமா  கத்தினமாள:  ‘தமலவெசர!  இங்கு  வெமாருங்கள  இமதப்

பமாருங்கள!’

சமசல விளக்குகளுடன சபமாய்ப் பமார்த்தமால்,  உமமாரின தமலமமாட்டிசல,  ஒரு குத்துக்

கத்தியும், புதிதமாகச் சுடப்பட்ட ஒரு வரமாட்டியும் இருந்தன.

உமமாருக்கு இது  அதிசேயமமாக  இருந்தது.  இதன வபமாருள  அவெனுக்குப் புரியவில்மல

யமாசரமா,  உயிருக்குத்  துணிந்து,  இவெற்மறக்  வகமாண்டுவெந்து  மவெத்துவிட்டுப்

சபமாயிருக்கிறமான  எனபது  மட்டும்  வதரிந்தது.  ‘ஒனறும்  புரியவில்மல  கத்தி  சேமாவுக்கு

அமடயமாளம்;  வரமாட்டி  வெமாழ்வுக்கு  அமடயமாளம்  எனறு  மவெத்துக்  வகமாண்டமாலும்

விஷயம் விளங்கவில்மலசய’ எனறு இஷமாக் சயமாசித்தமான.

‘பகலில்  பமார்க்க  வெருசவெமாரிடம்  இலஞ்சேம்  வெமாங்க  விழித்துக்வகமாண்டிருப்பமாய்,

இரவில் திருடர்கள வெரும்சபமாது குறட்மட விடுவெமாய் நீ எனன கமாவெல் கமாக்கிறமாய்?’ எனறு

அயீஷமா,  இஷமாக்சமல்  எரிந்து  விழுந்தமாள.  அதற்குளசள  இஷமாக்  அங்சக  கிடந்த  தமாள

ஒனமறவயடுத்து உமமாரிடம் வகமாடுத்தமான அதிசல,

‘உன நமாக்குப் பற்களுக்கு இமடசய இருக்கசவெண்டும்’ எனறு எழுதியிருந்தது.

‘அயீஷமா  அதிகம்  சபசுகிறமாள.  அவெளுக்குத்தமான  இந்த  எச்சேரிக்மக  எனறு  இஷமாக்

கூறினமான.

ஆனமால்  இது  தனக்கு  அனுப்பப்பட்ட  எச்சேரிக்மக  எனறு  உமமார்  உணர்ந்தமான.  தமான

இதுவெமர, கழுகுக் கூட்மடப்பற்றி யமாரிடமும் கூறமாதசபமாது. இந்த ஹமாஸைமான தனக்கு ஏன
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எச்சேரிக்மக  வசேய்யசவெண்டும்  எனறு  அவெனுக்குப்  புரியவில்மல.  ஆனமால்,  இந்த

எச்சேரிக்மகயின முழுவிவெரமும் வபமாழுது விடிந்த பிறகு உமமாருக்குத் வதரியவெந்தது.

வபமாழுது  விடிந்து  சிறிது  சநரம்  ஆனதும்  டுனடுவினுமடய  ஒற்றன  ஒருவென,

உமமாரிடம்  வெந்து  சேலமாம்  வசேய்தமான.  ‘சுல்தமானின  நிழல்  சபமானறவெசர!  அதிகமாமலயில்

நகமரச்  சுற்றி  வெரும்சபமாது  தங்களுமடய  ஆள  ஒருவென  ஓரிடத்திசல  பிணமமாகிக்

கிடப்பமதக் கண்சடமாம். இங்சக தூக்கி வெந்திருக்கிசறமாம்’ எனறமான.

உமமார்  கீசழ  இறங்கிவெந்து  பிணத்மத  மூடி  மவெத்திருந்த  துணிமய  அகற்றினமான.

அவெனமால்  தன  கண்கமள  நம்பமுடியவில்மல.  அவெனுமடய  ஆருயிர்த்சதமாழன

இனபத்திலும்  துனபத்திலும்  பங்கு  வகமாண்டு  உற்ற  துமணவெனமாக  இருந்த  கூணன,

விகடன ஜபமாரக் கழுத்தில் வவெட்டுப்பட்டுப் பிணமமாகிக்கிடந்தமான.  அவெனுமடய நமாக்கு

சவெசரமாடு வவெளியில் அகற்றப்பட்டிருந்தது.

‘உனனுமடய  தமலவெமன  உடசன  இங்கு  வெரச்வசேமால்’  எனறமான  உமமார்,  சிறிது

சநரத்தில் டுனடுஷ் அங்கு வெந்து சசேர்ந்தமான.

‘பளளி வெமாசேலுக்கு வவெகுதூரத்தில் ஆற்றங்கமரயின அருகில் உளள பமாமதயில் பிணம்

கிடந்தது. ஆனமால் அந்த இடத்திசல வகமால்லப்பட்டதமாகத் வதரியவில்மல, சவெறு எங்சகமா

வகமாமலவசேய்து  அங்சக  வகமாண்டுவெந்து  சபமாட்டிருக்கிறமார்கள.  ஏவனனறமால்,  அவென

வசேத்துக்கிடந்த இடத்திசல தமரயில் இரத்தக்கமறசயயில்மல!’

உமமாருக்கு  இது  ஹமாஸைமானுமடய  ஆட்களின  சவெமலதமான  எனறு  வதரிந்தது.

ஏவனனில் முதல் நமாள தனமனச் சேந்தித்தசபமாது, ஜபமாரக்கிடம், யமாசரமா ஒருவென சேமாமியமார்

சவெடத்தில் இருந்தவென  வெந்துசபசிக் வகமாண்டிருந்ததமாகவும்,  அவென,  ஜம்மி  மசூதிக்குப்

பினனமால்  உளள  அக்கினிபுத்திரன  வீட்டிசல,  வசேத்துச்  வசேமார்க்கம்சபமான  ஒரு  மனிதன

பிமழத்து  எழுந்து  வெந்து,  வசேமார்க்கத்தின  அனுபவெத்மதக்  கூறியதமாகவும்.  அது  தமான

கழுகுக்கூட்டிசல கண்ட கமாட்சியமாகசவெ இருந்தமதயும் உமமார் சிந்தித்துப் பமார்த்தமான.

சேந்சதகமில்லமாமல்.  ஜபமாரக்  அந்த  வீட்டிசலதமான  வகமால்லப்பட்டிருக்கிறமான

எனபமதத் வதரிந்து வகமாண்டமான.

‘அக்கினி  புத்திரன  வீடு  எங்சக  இருக்கிறது  வதரியுமமா?’  எனறு  டுனடுவிடம்

சகட்டமான.

‘நமான சகளவிப்பட்டசதயில்மல’ எனறமான டுனடுஷ்.
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உமமார்  டுனடுவிடம்  முனனிரவு  தனக்குக்கிமடத்த  எச்சேரிக்மகக்  கடிதத்மதப்பற்றிக்

கூறினமான.  அயீஷமா  பினனமால்  திமரமமறயில்  இருந்தபடிசய  ‘வரமாட்டிமயயும்

கத்திமயயும் பற்றிக் கூறுங்கள’ எனறு ஞமாபகப்படுத்தினமாள.

இமதக்சகட்ட  டுனடுஷ்,  ‘இது  சபமாலசவெ,  தமலமமாட்டிசல  வரமாட்டியும்  கத்தியும்

கண்ட சில மனிதர்கள இப்சபமாது ஆசள கமாணப்படமாமல் சபமாய்விட்டமார்கள’ எனறமான.

‘இது  அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்களின  சவெமலயமாகத்தமான  இருக்கசவெண்டும்’  எனறமான

உமமார்.

‘யமார்? எனன வசேமால்லுகிறீர்கள?’ எனறு விளக்கங் சகட்டமான டுனடுஷ்.

‘அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்கள  ஏழமாவெது  வகமாளமகக்கமாரர்களின  தமலவெனும்  கழுகுக்

கூட்டின  தமலவெனும்  பிறப்பிறப்புப்  வபருந்தமலவெனுமமான  ஹமாஸைமான  இபின  சேமாபமா

எனபவெனுமடய  ஆட்கள,  குத்துக்கத்தி  பிடித்த  வகமாமலக்கஞ்சேமாப்  பமாதகர்கள,  மயக்க

மருந்து தினனும் மதிவகட்டவெர்கள!’ எனறு உமமார் அடுக்கிக் வகமாண்சட சபமானமான.

‘தமலவெசர!  மறுபடியும்  அந்தப்  வபயமரச்  வசேமால்லமாதீர்கள,  பயமமாக  இருக்கிறது!’

எனறு டுனடுஷ் சவெண்டினமான.

‘அப்படியமானமால், உனக்கும் அவெர்கமளப்பற்றித் வதரியும் எனறு வசேமால்’ எனற உமமார்.

‘உனக்குத் வதரிந்தமத எனனிடம் அஞ்சேமாமல் வசேமால்’ எனறமான.

ஆனமால்,  டுனடுஷ் பயந்து வகமாண்சட மிக வமதுவெமான ரலில் சபசேத் வதமாடங்கினமான.

அப்படிப் சபசும்சபமாது எதிரில் திறந்திருந்த சேனனலுக்கப்பமால் சீறிவெரும் பமாம்புகள நூறு

இருந்தமால்  எப்படிப்  பயப்படுவெமாசனமா,  அப்படிப்பட்ட  பயத்துடன  அந்தச்  சேனனமலப்

பமார்த்துக் வகமாண்சட சபசினமான.

‘எகிப்து சதசேத்திலிருந்து பமாரசீகத்திற்குளசள இந்த இயக்கம் வெந்து சசேர்ந்திருக்கிறது.

இவெர்கமளப்பற்றி  நிசேமாம்  எச்சேரிக்மக  வசேய்து  தன  குறிப்புப்  புத்தகத்திசல

எழுதியிருக்கிறமார்.  இவெர்களுமடய  தமலவென,  நம்பிக்மகயுளள  முஸ்லிம்கமளப்

பயமுறுத்தித்  தன  புது  ஏற்பமாட்டிசல  சசேர்த்துவெருகிறமான.  வியமாபமாரிகமள  அதட்டி

மிரட்டிப்பணம்  பறிக்கிறமான.  ஒருவெனுமடய  தமலமமாட்டிசல  குத்துக்கத்தியும்

வரமாட்டியும்  இருந்தமால்,  அதற்கு  நீ  சேமாகிறமாயமா?  வெமாழ்கிறமாயமா?  எனறு  சகட்பதமாகப்

வபமாருள.  வெமாழ்வெதமாக  இருந்தமால்,  மறுநமாள வெந்து  அவென  விட்டு  வெமாசேலிசல  நினறு

வரமாட்டிப்பிச்மசே சகட்கும் பிச்மசேக்கமாரனுக்கு ஒரு மூட்மட தங்கம் வகமாடுக்க சவெண்டும்.

அப்படிக் வகமாடுக்கமாதவென ஆசள கமாணமாமல் சபமாய்விடுவெமான. இதுவெமர வகமாடுத்துத்

தப்பியவெர்களும்  இருக்கிறமார்கள,  வகமாடுக்கமாமல்  கமாணமாமல்  சபமானவெர்கள  ஐந்து
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வியமாபமாரிகள.  அதுசபமால் இனறு உங்கள வீட்டுக்கு எவெனமாவ்து பிச்மசேக்கமாரன வெந்தமால்,

ஏதமாவெது  ஒரு  வதமாமக  வகமாடுத்து  அனுப்பிவிடுங்கள.  அதுதமான  புத்திசேமாலித்தனமமானது’

எனறமான டுனடுஷ்.

‘இல்மல, அவெர்கள எனனிடம் வபமான எதிர்பமார்க்க மமாட்டமார்கள’ எனறமான உமமார்.

‘ஓ!  நமான  மறந்துவிட்சடன  உங்கள  வபமாருளகமளத்தமான.  அவெர்களுமடய  ஆள

அக்சரமாசனமாஸ் கடத்திக் வகமாண்டு சபமாய்விட்டமாசன!  இருந்தமாலும்,  அவெர்கள இனனும்

எதிர் பமார்க்கலமாம்!”

‘இல்மல,  ஜபமாரக்கினுமடய  சேமாவிற்கு  அவெர்களதமான  ஈடு  வகமாடுக்க  சவெண்டும்!

அப்படித்தமான நடக்கப்சபமாகிறது!’

‘தமலவெசர,  நீங்கள  எனன  அவெர்கமள  எதிர்க்கப்  சபமாகிறீர்களமா?  சநரிசல  பமாயும்

சவெங்மகப்  புலிமய  எதிர்க்கலமாம்.  மமறந்து  வெரும்  பமாம்மப  நமாம்  எப்படிக்கண்டு

பிடித்துக் வகமால்லமுடியும்? இந்த மருந்து தினனும் கூட்டத்தமார்.

ஒட்டகக்கமாரர்களமாகவும்,  குதிமரக்கமாரர்களமாகவும்,  வியர்பமாரிகளமாகவும்,

சேமாமியமார்களமாகவும் பலவிதமமான உருவெங்களிசல நமாட்டிசல உலவுகிறமார்கள.

உங்கள  வீட்டிசலகூட,  அவெர்கமளச்  சசேர்ந்தவென  ஒருவென  சவெமலக்கமாரனமாக

இருக்கக்கூடும்!  இந்த கமாணர்ம்ற்சபமான ஐந்து மனிதர்கள,  மக்களுக்கு நனறமாகத் வதரிந்த

பிரபல்  வியமாபமாரிகள,  எப்படி  மமறந்தமார்கள  எனறு  தடங்கூடத்  வதரியவில்மல.

நகரத்மதவிட்டு  வவெளிசயறவில்மல  எனறு  நமான  நிச்சேயமமாக  கூறமுடியும்.

ஜபமாரக்மகப்சபமால்  அவெர்கள  வகமால்லப்பட்டதர்கவும்  இதுவெமர  வதரியவில்மல.

அவெர்கள எனன ஆனமார்கவளனபசத மர்மமமாயிருக்கிறது.  சமனமம தமாங்கிய தமலவெசர,

இந்த மனிதர்களுடன சமமாதிக் வகமாளளமாதீர்கள’ எனற டூனடுஷின எச்சேரிக்மகக்குப் பிறகு,

உமமார் கூறினமான.

‘அவெர்கள  தந்திரத்மதயும்  மமாயக்கண்கட்டு  வித்மதமயயும்  உபசயமாகிக்கிறமார்கள

அவெர்களுமடய  ஆயுதமமான  இரகசியத்மத  அடிப்பதற்கு  அடித்து  உமடப்பதற்கு  ஒரு

வெழியிருக்கிறது.’

‘நீங்கள அவெர்கமளத் சதடப்சபமாகிறீர்களமா?’

‘இல்மல, அவெர்கள தமாங்களமாகசவெ வவெளிவெரப் சபமாகிறமார்கள.’

உமமாரிடம்  ஏசதமா  இரகசியமமான  சேக்தியிருக்கிறது  எனபமத  டுனடுஷ்  நம்பினமான.

உமமார் மமாயத்மத எதிர்க்கும் மமாயமாவெமாதி எனறு எண்ணினமான.
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‘தமலவெசர!  இதுவெமர  நமான  வசேமானன  விஷயங்களுக்சக  என  உயிர்  அடமமானத்தில்

மவெக்கப்பட்டிருக்கிறது.  மமறந்திருக்கும்  சேக்திகசளமாடு  நமான  சமமாதிக்வகமாளள

விரும்பவில்மல எனக்கு விமட வகமாடுங்கள’ எனறு கூறிவிட்டு வவெளிசயறினமான
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42. வசேத்தவென சபசினமான! சபசினவென வசேத்தமான!

ஜம்மி மசூதியிசல கமடசித் வதமாழுமக நடந்து வகமாண்டிருந்தது,  நூற்றுக்கணக்கமான

மத  நம்பிக்மகயமாளர்கள  எல்லமாம்  வெல்ல  இமறவெனமான  அல்லமாமவெ  சநமாக்கித்  தங்கள

பிரமார்த்தமனகமளத் வதரிவித்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

அந்தக்  கூட்டத்சதமாடு  கூட்டமமாக  ஆண்டவெமனத்  வதமாழுது  வகமாண்டிருந்தமான  ஓர்

அரமாபியன.  கூட்டம்  வவெளிசயறியசபமாது,  அவெனும்  வவெளிசயறினமான.  மசூதிக்குப்

பினபுறமுளள வீதியில் திரும்பி மூனறமாவெது வீட்டிசலசபமாய்க் கதமவெத் தட்டினமான.

கதசவெமாரத்திசல இருந்த ஒரு குருடன, ‘நீயமார்’ எனறு சகட்டமான.

‘அக்கினி புத்திரனுமடய வீடு இதுதமாசன?’

‘ஆம்! அக்கினி புத்திரனுக்கும் உனக்கும் எனன வதமாடர்பு?’

‘வசேமார்க்கத்மதக் கண்டுவெந்த ஒரு மனிதன இங்சக இருப்பதமாகக் கூறினமார்கள.’

‘வசேமார்க்கமமா,  வசேமார்க்கமமா?’  எனறு  சகட்ட  குருடன  சபசேமாமல்  இருந்தமான.  அவென

எதுவும்  சபசேமாமல்  சபமாகசவெ,  அரமாபியன  கதமவெத்  திறந்தமான.  இருட்டிசல  வெழி

வதரியமாமல் மகமயநீட்டிக் வகமாண்சடசபமான அந்த அரமாபியன ஒரு திமர தட்டுப்படசவெ

அமத  இழுத்து  அகற்றினமான.  உடசன  அவென  முகத்துக்கு  சநசர  ஒரு  வமழுகுவெர்த்தி

நீட்டப்பட்டது.  அந்த  வமழுகுவெர்த்திமய  மவெத்திருந்த  சேமாமியமார்  ஒருவென,  அந்த

அரமாபியமன  நனறமாக  உற்று  சநமாக்கிவிட்டுத்  திருப்தியமடந்தவெனமாக  உளசள  வசேல்ல

அனுமதித்துவிட்டு மறுபடியும் திமரமய இழுத்துவிட்டு அங்சகசய நினறு வகமாண்டமான.

அரமாபியன உளசள வசேனறமான.

அங்சக  இருந்தவெர்கவளல்லமாம்  ஒரு  திமரமய  ஆவெலுடன  பமார்த்துக்

வகமாண்டிருந்தமார்கள.  அந்த  இடத்திசல  ஒரு  சேமாமியமார்  நினறு  தனமமாரிசல

அடித்துக்வகமாண்டு  சுற்றிச்  சுற்றி  வெந்தமான.  அரமாபியன  சவெடத்திசலயிருந்து  உமமார்

கூட்டத்மத ஒரு பமார்மவெ பமார்த்தமான. அங்சக யமாரும் ‘அர்ப்பணம் வசேய்தவெர்கள’ இல்மல.

எல்சலமாரும்  நகரத்து  மக்கசள.  அவெர்களிசல  ஒரு  சிலர்  அரசேமாங்கப்  பமடவீரர்கள

இருந்தமார்கள.  நமாமலந்து  முல்லமாக்கள  கூட  இருந்தமார்கள.  புதுமமயமான  கருத்துக்கமள

வவெளியிட்டமால்  மறுக்கும்  முல்லமாக்கள  இப்படிப்பட்ட  மமாயமமான  விஷயங்கமள

ஆலசலமாடு கமாண வெந்திருக்கிறமார்கசள எனறு எண்ணிய உமமாருக்கு வெருத்தமமாக இருந்தது.
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அந்தத்  திமரசயமாரத்திசல  ஒரு  சேமாமியமார்  இருந்து,  மமறந்துசபமான  மமாவீரன

ஹஹூசசேனுக்கமாக மமாரடித்துக் வகமாண்டிருந்தமான.

‘ஹஷுசசேன எவ்வெமாறு இறந்தமான? வெமாளமால் வவெட்டப்பட்டமான. அவென குருதிமயத்தமர

குடித்துவிட்டது.  ஹஹூசசேனுக்கமாக  ‘அனுதமாபப்படுங்கள!  இசதமா  நமான  அவெனுக்கமாக

மமாரடித்துக் வகமாளளுகிசறன.’

இப்படி  மந்திரம்  கூறிக்வகமாண்சட  மமாரடித்துக்  வகமாண்டமான.  கூட்டத்தில்

இருந்தவெர்களும்  அவெசனமாடு  ஒத்து  மமாரடித்துக்  வகமாண்டமார்கள.  அவெர்களும்  அந்த

மந்திரத்மத உச்சேரித்தமார்கள.  ஒரு சிறு  கணப்பிலிருந்து  கிளம்பியபுமக அமறயிசல ஒரு

விதமமான வெமாமடமயயுண்டமாக்கியது.

மமாரடித்துச் சுற்றிக்வகமாண்டிருந்த சேமாமியமார், திடீவரனறு சுற்றுவெமத நிறுத்திவிட்டு, ‘ஒ!

வசேத்தவென குரல் சபசுகிறது!’  எனறு கூவிக்வகமாண்சட தன பினனமால் இருந்த திமரமய

இழுத்து  விட்டமான.  திமர  மமறந்திருந்த  இடத்தில்  ஒரு  சிறு  அமற  அவெர்களுக்குத்

வதனபட்டது.  அதன  நடுவிசல  விளக்குகள  எரிந்தன.  அந்த  விளக்குகளுக்கு  அப்பமால்

தமரயிசல  ஒரு  வபரிய  வவெண்கலப்  பமாத்திரம்  இருந்தது.  அதிசல  பமாதிவெமர  இரத்தம்

நிமறந்திருந்தது. அந்த இரத்தத்துக்கு சமசல ஒரு மனிதனுமடய தமல வதரிந்தது.

அந்த  தமலசயமாடு  நனறமாகச்  சிமரக்கப்பட்டிருந்தது.  அந்த  மண்மடயின  கண்கள

முடியிருந்தன,  இரத்தத்துக்கு  சமசல  வவெறும்  தமலமய  மட்டும்  கண்ட  மக்கள

ஆச்சேரியத்தமால் கூச்சேலிட்டமார்கள.

‘அமமதி! அமமதி!’ எனறு சேமாமியமார் கூட்டத்மத அடக்கினமான.

அந்தத்  தமலயின  கண்கள  திறந்து  வகமாண்டன.  இடமிருந்து  வெலம்  அது

திரும்பிப்பமார்த்தது.  இந்த  பயங்கரக்கமாட்சிமயக்  கண்ட  கூட்டம்  சபச்சு  மூச்சேற்றுப்

பிரமித்துப்சபமாய் இருந்தது.

அந்தத் தமலயின வெமாயுதடுகள அமசேந்தன. சபசேத் தமாடங்கின:

‘உண்மமயுளளவெர்கசள!  கண்ணுக்குத்  வதரியமாத  வசேமார்க்கத்தின  கமதமயக்

சகளுங்கள’  எனறு  வசேமால்லித்  தமான  வசேமார்க்கத்துக்குப்சபமான  கமதமய  எடுத்துச்

வசேமால்லியது.

கூட்டத்தில்  இருந்த  மற்றவெர்கள  அதிசேயத்தில்  மூழ்கியிருந்தமார்கள.  ஆனமால்,  உமமார்

ஆரமாய்ச்சிவசேய்து  கமாண்டிருந்தமான.  குரல்,  அந்தத்  தமலயின  வதமாண்மடயிலிருந்துதமான

வெந்தது.
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ஆனமால்,  அந்தத்தமல  நிச்சேயமமாக  உயிருளள  மனிதனுமடய  தமலசய  எனபது

அவெனுக்கு  உறுதியமாகத்  வதரிந்தது.  தந்திரமமாக  அந்த  மனிதனுமடய  உடமல

மமறத்திருக்கிறமார்கள எனபதும் வதரிந்தது.

முடிந்ததும் அந்த சேமாமியமார் திமரமய இழுத்து மமறத்து விட்டமான.

அதிசேயம்!  அதிசேயம்!  எனறு ஒரு முல்லமா கூவினமார்.  அந்த சேமாமியமார் புனனமகயுடன

கூட்டத்மத சநமாக்கினமான.

‘அத்தமாட்சி  கமாட்டு!  இது  உண்மமயில்  அதிசேயமமாக  இருந்தமால்  அத்தமாட்சி  கமாட்டு’

எனறு ஒரு சிப்பமாய் கூவினமான.

‘கம்மமாயிரு, அத்தமாட்சி இசதமா கமாட்டுகிசறன!’

எல்லமாருமடய  கண்களும் தனமனசய  சநமாக்கும்படி  சிறிது  சநரம் நினறமான.  பிறகு

திமரமய  இழுத்தமான.  சநரமாக  அந்த  வவெண்கலச்  சேட்டியின  அருசகவசேனறு,  தன

இருமககளமாலும்  அந்தத்  தமலயின  இருகமாதுகமளயும்  பிடித்து  சமசல  தூக்கினமான.

முனனுக்கு  வெந்து  எல்சலமாருக்கும்  வதரியும்படி  அமதத்  திருப்பிக்கமாட்டிவிட்டு  மறுபடி

சேட்டியிசல மவெத்தமான. அந்தத் தமலமயத் தனிசய பமார்த்தமக்கள

‘நம்புகிசறமாம் நம்புகிசறமாம்!’ எனறமார்கள.

உமமார்  எழுந்து  அந்தத்  திமரயின  அருகிசல  சபமாய்  நினறு,  தன  மககமளத்  தூக்கி

கூட்டத்மத அமமதிப்படுத்திப் சபசேத் வதமாடங்கினமான.

நண்பர்கசள!  இது  அதிசேயமல்ல!  வவெறும்  கண்கட்டு  வித்மதக்கமாரனின  தந்திரக்

கமாட்சிகள!  இறந்துசபமான மனிதன சபசுவெதில்மல!  ஆனமால்,  சேற்றுமுன உயிருடனிருந்து

சபசிய  மனிதன,  நமக்கு  அத்தமாட்சி  கமாட்டுவெதற்கமாகக்  வகமால்லப்பட்டுவிட்டமான.

பமாருங்கள  எனறு  கூறிக்வகமாண்சட,  அந்தச்  சேட்டிமய  அப்புறப்படுத்தினமான.  அந்தச்

சேட்டிக்குப்  பக்கத்திசல  தமரயிசல  ஓர்  அகனற  துவெமாரம்  இருந்தது.  அந்த  சேமாமியமார்

சகமாபத்துடன முணுமுணுத்தமான, கூட்டம் தளளிக் வகமாண்டு முனனமால் வெந்தது.

உமமார்  ஒரு  விளக்மக  எடுத்துக்  வகமாண்டு  ஒருபுறம்  சுவெர்  ஒரத்திசல  கட்டியிருந்த

திமரமய  அகற்றினமான.  அந்தச்  சுவெர்  வெழியமாக  ஒரு  பமாமத  வதனபட்டது.  விளக்குப்

பிடித்துக்வகமாண்சட,  அந்தப்பமாமத  வெழியமாகக்  கீசழ  இறங்கிச்  ஒரு  இடத்திசல  கமால்

வெழுக்கியது. கீசழ குனிந்து பமார்த்தமால் இரத்தம்.

‘உண்மமமயத்தமான  கண்டுபிடித்து  விட்டீர்.  ஒய்  அரமாபியசர!  இங்கு  வகமாமல

நடந்திருக்கிறது!’  எனறு  கூட  வெந்த  அந்தச்  சிப்பமாய்  கூவினமான.  இனனும்  பலர்

அந்தப்பமாமத  வெழியமாக வெந்தமார்கள.  ‘இரத்தம்  இருக்கிறது;  தமல  இப்வபமாழுதுதமான
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வவெட்டப்பட்டிருக்கிறது;  ஆனமால்,  உடமல  எங்கும்  கமாணவில்மலசய’  எனறு  சிப்பமாய்

சதடினமான.  மகயிலிருந்த  விளக்கின  வவெளிச்சேம்  ‘அர்ப்பணம்  வசேய்தவெர்கள’  உமடயில்

இருந்த  ஒரு  முண்டத்தின  சமல்பட்டது.  அந்த  முண்டம்  படிக்கட்டின  கீசழ  கிடந்தது.

உளசளயுளள நிலவெமறகளிசல புகுந்து பமார்த்தசபமாது, ஓர் அமறயிசல ஐந்து முண்டங்கள

கிடந்தன.  தமலகமளக் கமாணவில்மல.  ஒரு முல்லமா அந்த முண்டங்களின ஆமடமயப்

பமார்த்து, ‘கமாணமாமற்சபமான ஐந்து,  வெணிகர்களின இமவெ வயனறு அமடயமாளம் கூறினமார்.

‘அந்தக்  வகமாமலகமார  நமாய்கமளப்  பிடியுங்கள’  எனறு  கூவினமார்.  கூட்டம்  அவெர்கமளத்

சதடியது.

ஆனமால்,  அந்த மமாயவெமாதிகள இந்சநரம் எங்சக ஓடி ஒளிந்தமார்கசளமா அந்தக் குருடன

மட்டும் ‘கூட்டமாளிகசள! எனமன விட்டுவிட்டுப் சபமாகமாதீர்கள!’ எனறு கத்திக் வகமாண்டு

வெமாசேற்படியிசல இருந்தமான.

உமமாருக்கு அனறு இரவு முழுவெதும் தூக்கம் வெரவில்மல. உயிர்த்துமணயமாக இருந்து

இனப  துனபங்களில்  பங்வகடுத்துக்  வகமாண்ட  அந்த  ஜபமாரக்கின  சேமாவு  அவென

மனத்மதவிட்டுப் சபமாகவில்மல.
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43. தமலயிட்டமால் வகமாமல நடக்கும்!

அடுத்த  நமாள  கமாமலயில்  ஊர்  முழுவெதும்  இரவு  நிகழ்ச்சிமயப்  பற்றிய

சபச்சேமாகசவெயிருந்தது. உண்மமயமான மதப்பற்றும், அரசே பக்தியும் அரசேமாங்க நலன கருதும்

எண்ணமுமுளள  ஊழியரமான  நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்கள,  தமான  சவெமலயிலிருந்து

நீக்கப்பட்டமதயும்  வபமாருட்படுத்தமாமல்,  சுல்தமான  மமாலிகமா  அவெர்களின

இருப்பிடத்திற்கு வெந்தமார்.

‘என சுல்தமான அவெர்கசள! கட்டமளயிடுங்கள! அந்தக் வகமாமலகமாரர்களமான ஏழமாவெது

வகமாளமகக்கமாரர்கமள சவெட்மடயமாடி, நம் சேமாம்ரமாஜ்யத்திசலசய இல்லமாமல் வதமாமலத்து

விடுகிசறன. தங்கள நிழலில் வெமாழ்சவெமாரிடசம கப்பம் வெசூலித்துக் வகமாண்டு, தங்களுக்கு

அமறகூவும்  அவெர்கள  தமலவென  எனன  ஆகிறமாவனனறு  பமார்க்கலமாம்!’  எனறு

இமறஞ்சினமார்.

‘நமான  வதமாந்தரவு  வகமாடுக்கும்  ஒவ்வவெமாரு  நமாமயயும்  விரட்டிக்  வகமாண்டிருக்க

முடியமாது’ எனறு சிறிதுகூட நிமலமமமய உணரமாமல் சுல்தமான பதில் அளித்தமார்.

நிசேமாம்,  அவெர்களுமடய  கழுகுக்கூட்மடப்  பற்றியும்,  வெளர்ச்சிமயப்  பற்றியும்,

பயங்கரச் வசேயல்கமளப் பற்றியும் எடுத்துமரத்தமார்.

சுல்தமானுமடய ஆட்சி வீழ்ந்து புதியஅரசு எழப்சபமாவெதமாக ஹமாஸைமான தீர்க்கதரிசேனம்

கூறியிருப்பமதயும்  கூறினமார்.  அதற்கு,  சுல்தமான  ‘ஒவ்வவெமாரு  புதிய  தீர்க்கதரிசிமயயும்

தீர்த்துக்  வகமாண்டிருப்பதமாக  இருந்தமால்  நமான  சவெட்மடயமாடுவெது  எப்சபமாது?  மற்ற

கமாரியங்கமளச் வசேய்வெது எப்சபமாது’ எனறு சகட்டமார்.

நிசேமாம்  எனன  வசேமால்லியும்  சுல்தமான  சகட்கவில்மல.  ஒருமுமற  சுல்தமான  தனமீது

அவெநம்பிக்மக வகமாண்டசபமாசத,  தனனுமடய வசேல்வெமாக்குப் சபமாய்விட்டது எனபமதத்

வதரிந்து வகமாண்ட நிசேமாம், சேலமாம் வசேய்து விமடவபற்றுத் திரும்பிவிட்டமார்.

விதியின  சேக்கரம்  வமதுவெமாகச்  சுழனறு  வகமாண்டிருந்தது.  கமாற்றடித்து  அமணந்து

சபமாகும் விளக்குகள சபமால எத்தமனசயமா உயிர்கள இந்த உலகத்மதவிட்டுப் சபமாயின.

புதிய  உயிர்கள  சதமானறின.  இஸ்பகமானிலிருந்த  சுல்தமான,  நிசேமாப்பூர்  சநமாக்கிப்

புறப்பட்டமார்.  நிசேமாம்,  பதவிமயவிட்டு விலகிவிட்டமாலும் தன குறிப்புப் புத்தகங்களிசல

பலபுதிய ஏடுகமள எழுதிக் வகமாண்டிருந்தமார்.

298



நிசேமாப்பூருக்குச்  வசேல்லும்  வெழியிசல  சுல்தமான  கூடமாரம்  அடித்திருந்தமார்.  ஒருநமாள

அந்தக்  கூடமாரத்திற்கு  சநசர  வெமானத்தில்  ஒருவெமால்  நட்சேத்திரம்  சதமானறியது.  உமமாமர

அமழத்துவெரச்  சேமானனமார்.  இதன  அறிகுறி  எனன  எனறு  சகட்டமார்.  ஏசதமா  அபமாயத்தின

அறிகுறி எனறு உமமார் வசேமானனமான.

சுல்தமானுக்கு அபமாயமமாகத் சதமானறியது ஹமாஸைமான ஒருவெசன! சவெறு எந்த அபமாயமும்

அந்தச்சேமயத்தில்  இல்மல.  எனசவெ,  ஒரு  தளபதிமய  அமழத்து,  பட்டமாளத்தின  ஒரு

பகுதியுடன  வசேனறு  கமாஸ்வின  நகருக்கு  வெடக்சகயுளள மமலகளில்  அமமந்துளள

கழுகுக்கூடு எனற சகமாட்மடமய நிர்மூலமமாக்கிவிட்டு வெரும்படி ஆமணயிட்டமார்.

நிசேமாப்பூருக்குச்  வசேல்ல  அவெருக்குப்  பயமமாக  இருந்தது.  எனசவெ  சவெட்மடயமாடும்

சேமாக்கில்  கூடமாரத்திசலசய  தங்கினமார்.  உமமாமரயும்  தனமனவிட்டுப்  பிரியலமாகமாவதனறு

ஆமணயிட்டமார்.

நளளிரவிசல அது நடந்தது.  பிரபுக்கள வெமாழும் பகுதியிசல ஓர் இமளஞன வெந்தமான.

நிசேமாம்  அல்முல்க்  அவெர்களுமடய  வீட்மடத்சதடிச்  வசேனறு,  ஏசதமா  சவெண்டுசகமாள

விண்ணப்பிக்க  வெந்திருப்பதமாகக்  கூறினமான.  நிசேமாம்  அவெர்கள  எதிரில்  வெந்ததும்,

மற்றவெர்கள கவெனித்துத் தடுக்கும் முனபமாகக் கத்தியமால் குத்தி விட்டமான. அந்த முதியவெர்,

வெமாழ்நமாவளல்லமால்  அக்கமற  வகமாண்ட  அந்தப்வபரிய  மனிதர்  வெமாழ்வின  கமத

இவ்வெமாறமாக முடிந்தது.

பிடிபட்ட  அந்த  இமளஞன  உடல்,  கமாவெல்கமாரர்களமால்  பிய்த்வதறியப்பட்டது.

வசேமார்க்கத்மதப்பற்றி ஏசதமா வசேமால்லிக் வகமாண்டு அவென உயிர் விட்டமான.

இமதக் சகளவிப்பட்ட சுல்தமான, துர்க்குறியின வசேயல் இவ்வெமாறு நிமறசவெறிவிட்டது

எனறு வெருத்தத்துடன கூறினமார்.

நிசேமாமம நிமனக்கும்சபமாது அவெருக்குத் தமாங்கமுடியமாத துக்கம் ஏற்பட்டது.  நிசேமாமின

குறிப்சபடுகமளப்  படித்துப்  பமார்த்த  அவெர்  ஏற்வகனசவெ  அனுப்பிய  பமடகளுடன,

சமற்வகமாண்டு சில பமடகமளயும் கழுகுக்கூடு சநமாக்கியனுப்பினமார்.

வகமாமலகமாரர்களின இருப்பிடத்மதக் குமலத்வதறியும்படி உத்தரவிட்டமார் நிசேமாமின

குறிப்புகள அந்தப் புதிய மதத்தின பயங்கரத் தனமமமய அவெருக்கு நனறமாக உணர்த்தின.

உமமாமர சநமாக்கி,‘  நிசேமாம் அல்முல்க் உண்மமயமான ஊழியர். நமான இங்சகசயயிருந்து

அவெருக்கமாக  ஒருமமாதம்  துக்கம்  வகமாண்டமாடப்  சபமாகிசறன.  நீ  சவெண்டுமமானமால்

நிசேமாப்பூருக்குப் சபமாகலமாம்’ எனறு கூறிவிட்டமார்.
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ஹமாஸைமானுமடய சகமாட்மட வதமாடர்ந்து தமாக்கப்பட்டது. ஏசதமா ஒர் இரகசிய வெழியமாக

உளளுக்கும்  வவெளிசயயும்  மமாறி  மமாறித்திரிந்தமான  ஹமாஸைமான.  தமான

எப்சபமாதும் சகமாட்மடக்குளசளசய  இருப்பதமாக  மற்றவெர்கமள  நம்பமவெத்தமான.

அவெனுமடய  ஆட்கள,  நமாவடங்கும்,  புதிய  தூதர்  மமாறிவெரும்  நமாள  ருங்கிவிட்டவதனறு

தங்கள வபமாய்ப் பிரசேமாரங்கமள நடத்தினமார்கள.

மமாலிகமாதமான நிசேமாமம ஆள மவெத்துக் வகமானறுவிட்டமார் எனறு சிலர் சபசினமார்கள.

ஏசதமா  வதய்வீக  சேக்திதமான  தன  தூதமனயனுப்பிக்  வகமானறுவிட்டவதனறு  சிலர்

கூறினமார்கள.

நமாவடங்கும் பலப்பல வெதந்திகள உலவெத் வதமாடங்கின.
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44. உலகம் சுற்றவில்மல; உமமார், உளறமாசத!

விண்மீன வீட்டிற்கு உமமார் திரும்பியமதக் கண்டு, அங்கிருந்த சபரமாசிரியர்கள தங்கள

தமலவென திரும்பிவெந்ததற்கமாக மகிழ்ந்தமார்கள.

உமமார்  தமான  வசேய்யப்சபமாகும்  புதிய  ஆரமாய்ச்சிமயப்பற்றி  விளக்கிக்  கூறியசபமாது

அவெர்கள,  ‘இது  எனன  சேமாதமாரண  விஷயம்!  இதிசல  ஒனறும்  அதிசேயமில்மல.

விமளயமாடும்  குழந்மதகளுக்கு  சவெண்டுமமானமால்  இது  அதிசேயமமாகத்  வதனபடலமாம்’

எனறு கூறினமார்கள.

பூமி  தனமனத்தமாசன  சுற்றிக்வகமாண்டு  வெமானவவெளியில்  சுற்றி  வெருகிறது  எனற

உண்மம  அவெர்களுக்குப்  புரிவெதற்கு  வவெகு  சநரமமாகவில்மல,  அவெர்கள  இந்த

விஷயத்மதச் சிறு குழந்மதகள கூடப்புரிந்து வகமாளளும் எனறமார்கள.

ஆனமால் அமத நிரூபிக்க உமமார் மிகுந்த உமழப்மபக் மகக்வகமாண்டமான. தனனுமடய

ஆரமாய்ச்சிக்  கூடத்தின  வெட்டச்  சுவெரிசல,  வெமானத்தில்  உளள  இரமாசிகளின

அமடயமாளங்கமள  வெரிமசேயமாக  எழுதச்  வசேய்தமான.  அந்தக்  கூடத்தின  தளத்மதத்

சதமாண்டிவயடுத்து நட்டநடுவிசல ஒரு வபரிய மரத்துணும், அந்தத் துசணமாடு சசேர்ந்த ஒரு

வெட்டசமமடயும் அமமக்கச் வசேய்தமான.

அந்த  சமமடக்குக்  கீசழ  ஆட்கள  நினறு  தூணிசல  வபமாருத்தப்பட்டிருக்கும்

மகப்பிடிகமளப் பிடித்துக் வகமாண்டு சுற்றினமால் அந்த வெட்டசமமடயும் சுற்றும்படியமாக

ஓர் இயந்திரம்சபமால அமமத்தமான.

ஆனமால்  வெட்டசமமட  புதிதமாகப்  பமார்ப்பவெர்களுக்கு,  அது  ஒரு  சமமட  எனறு

வதரியமாதபடி, தமரசயமாடு தமரயமாக அமமக்கப்பட்டது.

உமமாருமடய  நண்பன,  இந்துவெமாக  இருந்த  சவெதமாத்தி  கமாசேமாலி  இப்சபமாது  நிசேமாப்பூர்

கல்லூரி  தமலமமப்  சபரமாசிரியனமாக  இருந்தமான.  இஸ்லமாத்திசல  சசேர்ந்து  வபரும்

வபயரும்  புகழும்  அமடந்து,  ‘இஸ்லமாத்தின  சேமானறு’  எனறு  வபரும்  சிறப்புப்வபயர்

எடுத்துவிட்டமான.  அவென  ஒரு  கருத்துச்  வசேமானனமால்  இஸ்லமாமிய  உலகம்  அமத

அப்படிசய ஏற்றுக் வகமாளளக்கூடிய அத்தமன வபரிய வசேல்வெமாக்கு அமடந்திருந்தமான.

எனசவெ  உமமார்  அவெனுமடய  ஆதரமவெத்  சதடிக்  வகமாண்டமால்  தனனுமடய

கண்டுபிடிப்புக்கு  நமாவடங்கும்  வசேல்வெமாக்கு  ஏற்பட்டு  முல்லமாக்களின  ஆதரவும்

கிமடக்கும்  எனறு  எண்ணினமான.  அசதமாடு  அந்த  சவெதமாந்த  உண்மமகமள  ஆய்ந்து
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ஒப்புக்வகமாளளும்  மனப்பமானமம  வெமாய்ந்தவென  எனறு  உமமார்  ஏற்வகனசவெ  பழகித்

வதரிந்து  வகமாண்டிருந்தமான.  ஆனமால்  கமாலப்சபமாக்கு  அவெனுக்குப்  புகழளித்தசதமாடு

மனமமாற்றத்மதயும் ஏற்படுத்தியிருந்தது எனபமத உமமார் அறிந்து வகமாளளவில்மல!

கமாசேமாலியின  ஆதரமவெப்  வபறுவெதற்கமாக  அவெனுக்கு  விஷயத்மத  விளங்க

மவெப்பதற்கமாக உமமார் கமாசேமாலிமய தன ஆரமாய்ச்சிக் கூடத்திற்கு அமழத்தமான. ஆரமாய்ச்சிக்

கூடத்தில்  இருந்த  சபரமாசிரியர்கள  கமாசேமாலிமய  சேகல  மரியமாமதகசளமாடும்

வெரசவெற்றமார்கள.

உமமாரும்  தன  மகயமாசலசய  அந்த  சவெதமாந்திக்கு  சேர்பத்தும்  பழங்களும்  வகமாடுத்து

மகிழ்ச்சியுடன வெரசவெற்று உபசேரித்தமான.

சவெடிக்மக  பமார்த்திருந்த  கூட்டம்  கூடத்திசல  ஒரு  புறத்திசல  உட்கமார்ந்திருந்தது.

உமமார்,  சவெதமாந்திமய அமழத்துச்வசேனறு  கூடத்தின நடுவிசல  நிறுத்தி சுவெர்ப்புறத்மதக்

கமாண்பித்தமான.  சுவெரில் இருந்த  சித்திரங்கமளப் பமார்த்துக்வகமாண்சட,  அந்த  சமமடயில்

சுற்றிவெந்த கமாசேமாலி ‘இவதனன வெமானவீதியின அமமப்பு இங்சக சமஷம்,  ரிஷபம் முதல்

மீனம்  ஈறமாக  உளள  பனிவரனடு  இரமாசிகமள  வெமரந்திருக்கிறமாய்.  இவெற்மறக்

கமாட்டத்தமானமா எனமன அமழத்து வெந்தமாய்?’ எனறு சகட்டமான.

‘இல்மல,  இசதமா  முதல்  இரமாசிமயப்  பமார்த்துக்வகமாண்டு  நில்லுங்கள,  அந்த

சமஷத்மதசய பமார்த்துக் வகமாண்டு அமசேயமாமல் நில்லுங்கள.  ஓர்  அடிகூட நகரமாதீர்கள,

பயப்படமாமல்  நில்லுங்கள,  எந்தவிதமமான  துனபமும்  ஏற்படமாது.  ஆனமால்  இந்த

இரமாசிகளும் ஏன இந்தக் சகமாட்மட முழுவெதுசம தங்கமளச் சுற்றிவெரப்சபமாகிறது’ எனறு

கூறிவிட்டு உமமார் தன இருக்மகக்குச் வசேனறமான.

சகமாபுரமமாவெது,  சுற்றுவெதமாவெது  உமமார்  விமளயமாட்டுக்குச்  வசேமால்லுகிறமான  எனறு

கமாசேமாலி  நிமனத்தமான.  ஆனமால்  உமமார்  தன  இருக்மகயில்  இருந்தபடிசய  மககமளத்

தட்டினமான.  கமாசேமாலியின  கமாலுக்குக்  கீசழ,  ஏசதமா  கிரீச்சிட்டது.  அவென  உடல்  ஒரு

குலுங்குக்  குலுங்கியது.  எனன  ஆச்சேரியம்,  சகமாபுரம்  அப்படிசய  தமரசயமாடு  சசேர்ந்து

சுழலத்  வதமாடங்கியது.  சநரம்  ஆகஆக  சவெகமமாகச்  சுழனறது,  சகமாபுரத்சதமாடு  சசேர்ந்து

சமஷம்,  ரிஷபம்,  மிதுனம்,  கடகம் ஆகிய பனனிவரண்டு ரமாசிகளும் சுழனறன.  கமாசேமாலி

பயந்துசபமாய்க் கூச்சேலிட்டமான. ஒரு சிறிய அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. கமாசேமாலி கீசழ விழுந்தமான,

சுற்றுவெதும் நினறது.

‘ஆய்வெல்லமா!  ஆண்டவெசன!  உண்மமயமாகசவெ  இந்தக்  சகமாபுரம்  சுழனறசத!’  எனறு

வியந்தமான.
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அவெனுமடய மமாணவென ஒருவென ‘ஆசிரியசர!  சகமாபுரம் சுழலவில்மல.  நீங்களதமான

சுழனறீர்கள. நமாங்கள பமார்த்சதமாம்!’ எனறு கூறினமான.

‘இல்மல, நமான நகரசவெயில்மல.’

நீங்கள நகரசவெயில்மல,  நீங்கள நினற இடம் சுழனறது.  இத்தமன வபரிய கட்டிடம்

சேக்கரம்சபமால் சுழலுமமா? சுழலும்படி வசேய்யத்தமான முடியுமமா? எனறு உமமார் கூறினமான.

‘நமான நினற இடம் எப்படிச் சுழலும்?’

‘இசதமா  இந்த  மரத்துமணக்  கீசழ  இருந்தபடி  சுற்றினமால்  நீங்கள  இருந்த  இடம்

சேக்கரம்சபமால் சுழலும்.  நமான மகமயத் தட்டியதும்,  கீசழ இருந்த என சவெமலக்கமாரர்கள

இமத சுழற்றினமார்கள!’

கமாசேமாலி, அவெமமான உணர்ச்சியுடன, ‘நீ ஏன, எனமனக் கூட்டிவெந்து இப்படிப் பிளமள

விமளயமாட்டுக் கமாண்பித்தமாய்?’ எனறு சகட்டமான.

‘ஏவனனறமால், இந்த நமாட்டிசலசய நீங்களதமான வபரிய அறிவெமாளி. தமாங்கள கண்ணமால்

கண்டமத உலகத்துக்கு எடுத்துச் வசேமானனமால்,  தங்கள சபச்மசே உலகம் கமாது வகமாடுத்துக்

சகட்கும்.  முதலில் நீங்கள நடந்து சுற்றிப் பமார்த்தீர்கள.  இரண்டமாவெது தடமவெ சகமாபுரம்

சுழல்வெதுசபமால் கமாட்சியளித்தது, எதனமால்?’

‘நமான  நகரவில்மல.  ஆனமால்,  தந்திரமமாக  எனக்குத்  வதரியமாமசல  நமான

சுழற்றப்பட்சடன.  இந்தத் தந்திரம்தமான நீ மதத்துசரமாகிகளிடம் படித்து வெந்த பமாடமமா?’

எனறு சகமாபத்துடன கமாசேமாலி சகட்டமான.

‘ஒவ்வவெமாருநமாள  இரவும்,  நட்சேத்திரக்  கூட்டங்கள  உங்கமளச்சுற்றி  வெருவெதமாகத்

சதமானறியது.  நீங்கள  எனன  வசேமால்கிறீர்கள.  நமான  அமசேயசவெயில்மல.  ஆமகயமால்,

நட்சேத்திரங்கள  எனமனச்சுற்றி  வெருகினறன  எனறு  வசேமால்கிறீர்கள.  ஆனமால்,  உண்மம

அதுவெல்ல, நட்சேத்திரங்கள அமசேயவில்மல. அமவெ இருந்த இடத்திசலசய இருக்கினறன.

நமாம்  இருக்கும்  பூமிதமான  வெமானவீதியில்  சுழனறு  வெருகிறது.  ஆனமால்,  அது  நமக்குத்

வதரியமாமல்  சுழலுவெதமால்  நமாம்  நட்சேத்திரங்கள  சுற்றுகினறன  எனறு  எண்ணுகிசறமாம்.

உண்மமயில் பூமிதமான சுழனறு வெருகிறது எனறு உமமார் விளக்கினமான.

‘இல்மல,  வெமானவவெளியில் நடுமத்தியிசல,  எனறும் அமசேயமாமல் இருக்கும்படிதமான

அல்லமா இந்தப் பூமிமய ஏற்படுத்தி யிருக்கிறமார்!’ எனறு கமாசேமாலி உறுதியமாகக் கூறினமான.

‘இஸ்லமாத்தின  சேமானறு  -  எங்கள  சபரமாசிரியர்.  அவெமர  உம்முன  மண்டியிடச்

வசேய்வெதற்கமாக நீர் தந்திரம் வசேய்திருக்கிறீர். வெமானசேமாஸ்திரியமாசர! சவெண்டமாம் இந்த விபரீத

புத்தி!’ எனறு கமாசேமாலியின மமாணவென ஒருவென கத்தினமான.
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‘அல்லமாவின  அருளினபடிதமான  எல்லமாம்  நடக்கும்.  அல்லமா,  பூமிமயச்சுற்றி

வெரும்படிதமான நட்சேத்திரங்கமள ஏற்படுத்தியிருக்கிறமார்’ எனறு மற்வறமாருவென கூவினமான.
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45. எரியும் வநருப்மபத் தனிப்பது மதுசவெ!

சேமாம்ரமாஜ்யவமங்கும் இந்தச் வசேய்தி பரவியது.  இஸ்லமாத்தின சேமானமற அரசேனுமடய

வெமானசேமாஸ்திரி  சபமாட்டிக்கு  அமழத்ததமாகவும்,  யமாரிடம்  சேக்தி  அதிகம்  எனறு  பந்தயம்

சபமாட்டதமாகவும்,  மமாய  தந்திரத்தினமால்.  உமமார்  கமாசேமாலிமய  மடக்க  முயற்சித்ததமாகவும்,

ஆனமால்,  கமாசேமாலி,  திருக்குரமான வெமாக்கியங்கமள ஓதி,  உமமாமர அவெமமானமமடயச் வசேய்து

தன  சேக்திமய  நிமலநமாட்டி  விட்டதமாகவும்,  அங்கமாடிச்  சேந்மதகளிசல  மக்கள  சபசிக்

வகமாண்டமார்கள.

ஆனமால்,  உமமார்  இமதவயல்லமாம்  பற்றிக்  கவெமலப்படமாமல்  தன  ஆரமாய்ச்சிமயத்

வதமாடர்ந்து  நடத்திக்  வகமாண்டிருந்தமான.  இந்தச்  வசேய்திகள  அமனத்தும்  கூடுதலமாகவும்

குமறத்தும் இஷமாக் மூலமமாக அயீஷமா வதரிந்து வகமாண்டமாள.

ஒருநமாள  நிசேமாப்பூரிலிருந்து  நமாலமாதிமசேகளிலும்  உளள  பல  நகரங்களுக்கும்  தபமால்

குதிமரகள  கனசவெகமமாகப்  பறந்தன.  தூசி  கிளப்பிக்  வகமாண்டு  பமாய்ந்து  வசேல்லும்

வசேய்தியமாளர்கமள அங்கங்சளயுளள மக்கள எனன வசேய்திவயனறு சகட்டமார்கள.

‘சுல்தமான மமாலிகமா இறந்துவிட்டமார்’  எனற வசேய்தி  சேமாம்ரமாஜ்யவமங்கும்  கமாட்டுத்  தீ

சபமாலப் பரவியது.  சவெட்மடக்குச் வசேனற மனனர்,  சநமாய்வெமாய்ப்பட்டமார்.  மருத்துவெர்கள

முயற்சிவயல்லமாம்  பலிக்கமாமல்  உயிர்  நீத்துவிட்டமார்.  பமால்க்கிலிருந்து  பமாக்தமாது

வெமரயிசல எல்லமா நகரங்களிலும் பரபரப்பமாயிருந்தது.

கமடகள  அமடக்கப்  வபற்றன.  அதிகமாரமும்  சேக்தியும்  உளள  அமீர்கள  ரமாணுவெ

வீரர்கமளத் தங்கள மகவெசேப் படுத்திக் வகமாண்டமார்கள.  தத்தம் முகமாம்களிசல தங்களமால்

முடிந்தவெமர சசேமனகமளத் திரட்டிக் வகமாண்டமார்கள.

கழுகுக்  கூட்மட  முற்றுமகயிட்டிருந்த  பமடகள  மமாலிகமாவின  ஒரு  மகனமான

பமார்க்கியருக்  எனபவெனுமடய  சசேமனயில்  வெந்து  சசேர்ந்து  வகமாண்டன.  நிசேமாம்  அல்

முல்க்கின  மக்கள  பமார்க்கியருக்மக  ஆதரித்தமார்கள.  அவெமனசய  அரசேனமாக்க

முயற்சித்தமார்கள.

அசத சேமயத்தில்,  மமாலிகமாவின மற்வறமாரு மகனமான முகமதுமவெ பமாக்தமாது சதசேத்து

கமாலிப், சுல்தமானமாகப் பிரகடனம் வசேய்தமார். இதனமால், இரண்டு இளவெரசேர்களுக்கும் ஊசட,

கலகம்  ஏற்பட்டு  உள  நமாட்டுக்  குழப்பம்  உண்டமாகியது.  அசத  சேமயம்,  கழுகுக்கூட்டு

முற்றுமகக்கு முற்றுப்புளளி மவெக்கப்பட்டது.
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ஹமாஸைமான, உளநமாட்டுக் குழப்பம் நடக்கும் இந்தச் சேந்தர்ப்பத்மதப் பயனபடுத்தித் தன

வசேல்வெமாக்மக நிமலநிறுத்திக் வகமாளவெதற்கமான வெழி துமறகமள ஆரமாய்வெதற்கு யமாருக்கும்

வதரியமாமல்  வவெளிசயறி  வகய்சரமாவில்  உளள  தன  எகிப்தியத்  தமலவெர்களுடன

கலந்தமாசலமாசிக்கப் சபமாய்விட்டமான.

ஆயீஷமா,  கமாசேர்  குச்சிக்  மமாளிமகமயவிட்டு  வவெளிசயறி,  இஷமாக்மகயும்,  ஆயுதம்

தமாங்கிய பல வீரர்கமளயும் துமணக்கு அமழத்துக் வகமாண்டு, உமமார் இருக்கும் நிசேமாப்பூர்

அரண்மமனக்சக வெந்துவிட்டமாள.

நிசேமாப்பூர்  அரண்மமன  சிறியதமாக  இருந்தமாலும்,  உமமாருடன  கூடஇருக்க

சவெண்டுவமனறு  அவெள  வெந்து  விட்டமாள.  உளநமாட்டுக்  கலகம்  வதமாடங்கிய  பிறகு,

அரசேமாங்கத்துப் வபமாருளமாளன உமமாருக்குக் வகமாடுத்து வெந்த சேம்பளத்மத நிறுத்திவிட்டமான.

அந்தச்  சேமயத்தில்  இளவெரசேன  பமார்க்கியருக்,  பமாக்தமாதுச்  சசேமனமய  ஒரு  சபமாரிசல

சதமாற்கடித்து  விட்டமான.  கவிஞன  மூ  இஸ்ஸி  பமார்க்கியருக்கின  வவெற்றிமயப்  புகழ்ந்து

பரணிபமாடி,  இளவெரசேனிடம்  நிமறயப்  வபமாருள  வபற்றமான.  அசத  சேமயம்  தன

வெருத்தத்மதத் வதரிவித்து இரங்கற்பமா ஒனறு மகமதுவுக்கு அனுப்பினமான.

ஒருசவெமள,  நமாமளயப் சபமாரிசல,  அவென வவெற்றி யமடந்துவிட்டமால்,  அவெனுமடய

ஆதரவு சவெண்டுசம எனறு!

அயீஷமா,  இமதச்  சுட்டிக்கமாட்டி,  உமமாமர  பமார்க்கியருக்  முகமாமிற்குச்  வசேல்லும்படி

தூண்டினமாள.  அங்சக  வசேனறு  சசேமாதிடம்  கூறினமால்,  வெரும்படி  கிமடக்கலமாசம  எனறு

அவெள  சயமாசேமன  கூறினமாள.  இந்த  மமாதிரிச்  சேமயத்தில்தமான  சசேமாதிடர்களுக்குக்

கிரமாக்கியுண்சட எனறு அவெள எண்ணினமாள.

ஆனமால், உமமார் மறுத்து விட்டமான.

மமாலிகமா இறந்தது முதல் அவென மிகுந்த துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்தமான. ரஹீம்-யமாஸ்மி-

ஜபமாரக் இவெர்கவளல்லமாம் சபமானது சபமால் மமாலிகமாவும் சபமாய்விட்டமார்.

இப்படி  துக்கம்  வகமாண்டிருந்த  அவெனுக்குப்  வபமாருள  சதடும்  எண்ணம்

சதமானறவில்மல.

ஒருநமாள, இஸ்லமாத்தின நீதிபதிகளமான கமாஜிகள உமமாமரத் தங்கள சேமபக்கு வெரும்படி

அமழத்திருந்தமார்கள. அவென புறப்படும்சபமாது, அவெனுமடய துமணயமாரமாய்ச்சியமாளர்கள

‘சேமாதிகளுக்குக்  சகமாபம்  வெரும்படி  சபசேமாதீர்கள’  எனறு  எச்சேரிக்மக  வசேய்து

அனுப்பினமார்கள.

306



நீதிபதி  சேமபயின,  சுவெர்ப்புறத்து  ஆசேனங்களிசல  வெரிமசே  வெரிமசேயமாகக்  கல்லூரிப்

சபரமாசிரியர்கள அமனவெரும் அமர்ந்திருந்தமார்கள.

உமமாருக்கு  சநர்  எதிசர,  வவெளமளத்  தமலப்பமாமககளுடன  நீதிபதிகளமான  சேமாதிகள

அமர்ந்திருந்தமார்கள.  நீதிபதிகளுடன  சவெதமாந்தி  கமாசேமாலியும்  உசலமமா  சேமபயின

தமலவெரும் அமர்ந்திருந்தமார்கள. அமவெ முழுவெதும் மக்கள கூட்டம் திரண்டிருந்தது.

சேமப  நடுவில்  தனக்கமாக  ஒதுக்கப்  வபற்ற  சிறிய  இடத்திசல,  உமமார்  நீதிபதிகளின

முனனமாசல மண்டியிட்டு அமர்ந்திருந்தமான.

உமமாமர அமழத்தசபமாது அவெர்கள கமாரணம் எதுவும் வசேமால்லிவிடவில்மல. ஆனமால்,

சேமபக்குளசள  நுமழந்ததுசம  அவென  தனமன  விசேமாரிக்கப்  சபமாகிறமார்கள  எனபமதத்

வதரிந்து  வகமாண்டமான.  அங்கு  கூடியிருந்தவெர்களுமடய  சதமாற்றசம  அமத

எடுத்துக்கூறியது,  சுற்றியிருந்தவெர்களுமடய  முகத்திசல  அத்தமன  நமாளும்

உளளத்துக்குளசள  மூடி  மமறத்து  மவெக்கப்பட்டிருந்த  அத்தமன  வவெறுப்பும்

வவெளிப்பட்டுக் கமாட்சியளித்தது.

‘பிஸ்மில்லமா அர்ரஹ்மமான அர்ரஹீம் கருமணயும் இரக்கமும் வகமாண்ட அல்லமாவின

வபயரமால்’ எனறு வெயது முதிர்ந்த ஒரு நீதிபதி எழுந்து கூறினமார்.

அடுத்து ஒரு முல்லமா, எழுந்து உமமாரினசமல் உளள குற்றச்சேமாட்டுகமளப் படித்தமார்.

சகளவி  சகட்பமாரற்ற  முமறயிசல  மத  விசரமாதிகளமான  கிசரக்கர்களின

சபமாதமனயினபடி,  மத  நம்பிக்மகயில்லமாத  இந்த  ஆசிரியரமால்  இயற்றப்பட்ட

புத்தகங்களுக்கு  முதல்  நீதி  வெழங்கசவெண்டும்.  ஏவனனில்  அமவெ  தற்வபமாழுது,

இஸ்லமாமிய சதசேம்முழுவெதும், பளளிகளிசல பயிலப்பட்டு வெருகினறன.

பலப்பல விஷயங்களிசல  இருந்தும் இவென  மத  மறுப்புவெமாதி  எனபது  வதளிவெமாகத்

வதரிகிறது.  முதலமாவெதமாக,  இஸ்லமாத்தின  சேரியமான  பஞ்சேமாங்கத்மத  ஒதுக்கிவிட்டு,  மத

விசரமாதிகளின மனப்சபமாக்கினபடி  கமாலத்மதப் புதிதமாக  அளந்து,  புதிய பஞ்சேமாங்கத்மத

நமாட்டில் ஏற்படுத்தும்படி சுல்தமாமனக் கட்டமாயப்படுத்தியது ஒரு குற்றம்.

அடுத்துத்  தனனுமடய  ஆரமாய்ச்சிக்கூடத்மத  இடுகமாட்டின  அருகிசல

மவெத்துக்வகமாண்டு,  புமதகுழிகளுக்கிமடசய  அடிக்கடி  வசேனறு  இறந்தவெர்களின

ஆவிகசளமாடு வதமாடர்பு வகமாண்டது ஒரு குற்றம்.

அடுத்து,  ஆண்டவெனுமடய  அருளவெமாக்மக  மறுத்து  வெமானவீதியின  மத்தியில்  பூமி

அமமந்திருக்கவில்மல  எனறும்,  முகமது  வபருமமான,  சதமானறி  மமறவெதமாகக்
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கூறிய நட்சேத்திரங்கள  அமசேயசவெயில்மல  எனறு  கூறிக்கடவுள  நிந்தமன  வசேய்தது  ஒரு

குற்றம்.

இந்தக்  குற்றங்கமள  விவெமாதிக்க  சவெண்டுவமனற  சதமவெயில்மலவயனறும்,  இந்த

மதத்துசரமாகி,  இந்தக்  குற்றங்கமளச்  வசேய்தமான  எனபது  நமாட்டிசலயுளள

நம்பிக்மகயுளளவெர் அமனவெருக்கும் வதரிந்த விஷயவமனறும், இப்வபமாழுது விவெமாதிக்க

சவெண்டியவதல்லமாம்,  இந்த  மதத்துசரமாகியினுமடய  புத்தகங்களுக்கும்,  இந்தப்

புத்தங்கமள  எழுதிய  ஆசிரியரமான  உமமார்கயமாமுக்கும்  எனன  தண்டமன

வகமாடுக்கசவெண்டும் எனபசததமான.  நீதிபதிகள  ஆரமாய்ந்து சேரியமான தீர்ப்பு வெழங்கும்படி

சகட்டுக்வகமாளகிசறன’ எனறு வசேமால்லி நிறுத்தினமார் அந்த முல்லமா.

முல்லமா  உட்கமார்ந்ததும்,  பல்கமலக்  கழகத்திசல  டமாக்டர்  பட்டம்  வபற்ற  ஒரு

சபரமாசிரியர்  எழுந்து,  முல்லமா  கூறிய  குற்றச்சேமாட்டுகமள  யமாரும்

மறுப்பதற்கில்மலவயனறும்,

ஆனமால்,  பலரும்  அறியமாத  ஒரு  வபருங்குற்றம்  மற்வறமானறு  இருக்கிறவதனறும்

கூறினமார். எல்சலமாரும் ஆவெலுடன அவெர் கூறப்சபமாவெமத எதிர்பமார்த்தமார்கள.

‘உமமார் கயமாம் அவ்வெப்சபமாது நமாலடிப் பமாடல்கள பல எழுதியிருககறமான. அமவெ ஒரு

புத்தகமமாகத்  வதமாகுக்கப்  படவில்மல.  ஆனமால்,  மூமல  முடுக்குகளிசலயுளள  பலர்

இவெற்மற  மனப்பமாடம்  வசேய்து  மவெத்திருக்கிறமார்கள.  திருக்குரமானுக்குச்  சேவெமால்விடும்

பமாடல்களமாக இமதக் மகயமாளும் சிலரும் இருக்கிறமார்கள,

இந்தப் பமாடல்கள சிலவெற்மற நமான வதமாகுத்து மவெத்திருக்கிசறன. நம்முமடய மதம்,

கலமாசேமாரம்,  பழக்கவெழக்கம்  இவெற்றிற்வகல்லமாம்  விசரமாதமமான  முமறயிசல  இந்தப்

பமாடல்கள  எழுதப்வபற்றுளளன.  சேமபயினர்  அனுமதித்தமால்  மத  விசரமாதமமான  இந்தப்

பமாடல்கமளப்  பமாடிக்  கமாண்பிக்கிசறன.  அசத  சேமயம்,  திருமமற  சகட்டவெர்கள

வசேவிகளிசல  படும்படி  என  வெமாயமால்  இந்தத்  தீயயமாடல்கமளப்  பமாடும்படி

சநரிட்டதற்கமாக நமான மனனிப்புக் சகட்டுக் வகமாளகிசறன’ எனறமார்.

‘பமாடு, பயப்பட சவெண்டமாம்’ எனறு அந்த முதிய நீதிபதி கூறினமார்.

அந்த டமாக்டர், உமமார் கயமாமின ருபமாயத் பமாடல்கமளப் பமாடிவெந்தமார்.

யமாஸ்மிமயப்  பற்றியும்,  மதுமவெப்  பற்றியும்,  விதிமயப்  பற்றியும்,  வெமாழ்வின

சுகதுக்கங்கமளயும்  தமான  எழுதிய  பமாடல்கமளக்  சகட்டுக்  வகமாண்டு,  உமமார்

புனசிரிப்புடன இருந்தமான.
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‘இமவெவயல்லமாம் பழிக்கப்பட்ட பமாவெங்கமளப் பற்றியமவெ;  ஆனமால்,  இசதமா இது,

இந்தப்பமாட்டு வதய்வெ நிந்தமனயமானது, பமாருங்கள.

‘அருளக மனனிப்பருள வகனசற யமாமும் கூவித் வதமாழுகினசறமாம்! அருளும் உனறன

மனனிப்சப யமாண்டுச் வசேனறு சசேர்ந்திடுசமமா?’

உமமார் வியப்புடன நிமிர்ந்து, ‘இந்தப் பமாடல் நமான எழுதியதல்ல’ எனறமான.

ஒருவெரும் பதில் சபசேவில்மல. கமாசேமாலி, வவெறுப்புடன உமமாமரத் திரும்பிப்பமாரமாமசல

எழுந்து,  கதவு  சநமாக்கிச்  வசேனறு  வவெளிசயறிவிட்டமான.  அவெர்களுமடய  தீர்ப்பு

எப்படியிருக்கும் எனபமத உமமார் வதளிவெமாகத் வதரிந்து வகமாளள முடிந்தது.

உமமார்  எழுந்திருந்தமான.  அவெமன  சநமாக்கி  உசலமமாத்தமலவெர்,  ‘உமமார்’  நீ  எதுவும்

சபசேசவெண்டுமமா?’ எனறு சகட்டமார்.

‘ஆம்,  சேற்றுமுன  பமாடியது  எனனுமடய  பமாட்டல்ல.  ஆனமால்,  படிக்கப்படமாத

எனனுமடய பமாட்வடமானறு இசதமா இருக்கிறது. இமதக் சகளுங்கள:

    இறுதித் தீர்ப்பு நமாளனசற

    எழுமக் கமாமலப் வபமாழுதினிசல

    அருகில் உளள வபமாருசளமாடு

    யமாமும் எழுசவெமாம் எனறிருந்தமால்

    நறியமதுவும் அழகுமடய

    நங்மக நல்லமாள ஒருத்தியும் என

    அருகில் மவெத்துப் புமதத்திடுவீர்

    அதுசவெ விருப்பம் ஐயனமீர்!

இது நமான முனசப பமாடிய பமாட்டல்ல.  ஆனமால்,  இந்தச் சேமயத்தில் எனனுளளத்தில்

எழுந்த கவிமதயிது. இதுசவெ நமான உங்கமள சவெண்டுவெதும்!’

சகமாபம்தமான  அவெனுக்குப்  பதிலமாகக்  கிமடத்தது.  உசலமமாத்  தமலவெர்  அவெருமடய

மகமய  உயர்த்தி,  நீ  வவெளிசய  வசேனறிரு.  தீர்ப்மபப்  பிறகு  வதரிவிக்கிசறமாம்  எனறமார்.

கமாவெலர்கள  உமமாமர  மசூதிக்கு  அமழத்துச்  வசேனறமார்கள,  சபமாகும்  வெழியிசல,  ஒரு

சேமாமியமார், ‘கழுகுக்கூட்டிசல பமாதுகமாப்பு இருக்கிறது’ எனறு வமதுவெமாகக் கூறினமான.
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உமமார்  அமதக்  கமாதிசல  சபமாட்டுக்  வகமாளளவில்மல.  மசூதியின  உளசளயுளள  ஒரு

கல்லினசமல்  சபமாய்  உட்கமார்ந்தமான.  மகதியமான  அவெமனச்  சுற்றிக்  கமாவெலர்கள

நினறமார்கள.  ஒரு  நமாள  அவெமனப்  பமாதுகமாப்பதற்கமாக  நினற  கமாவெலர்கள,  இனறு  அவென

பறந்சதமாடிவிடமாமல் பமார்த்துக் வகமாளளச் சுற்றி நினறமார்கள.

தீர்ப்பின முடிமவெத் வதரிவிப்பதற்கு உசலமமாத்தமலவெசர வெந்தமார்.

‘மத  நம்பிக்மகயில்லமாத  ஒருவெனமால்  இயற்றப்வபற்றமவெயமாகக்  கருதப்வபற்று

உனனுமடய  புத்தகங்கவளல்லமாம்  சேட்டவிசரமாதமமானமவெ  எனறு  அறிவிக்கப்  வபற்றன.

பளளிக்கூடங்களிசல அமவெ தவிர்க்கப்படும். மீதியுளளமவெ எரிக்கப்படும்.

‘விண்மீன  வீடு  பறிமுதல்  வசேய்யப்வபற்று  நிசேமாப்பூர்  சேட்டமனறத்துக்கு

உரிமமயமாக்கப்பட்டது.  அக்கட்டிடச்  சுவெமரத்தமாண்டி  அடிவயடுத்து  மவெக்கசவெமா,

நிசேமாப்பூர்  அரசேமாங்க  எல்மலக்குளசள  உளள  மக்களிடம்  சபசுவெதற்சகமா  உனக்கு

உரிமமகிமடயமாது தடுக்கப் வபற்றிருக்கிறது.

‘சேரி! எனக்கு எனன தீர்ப்பு?’

தனனுமடய  தமாடிமயத்  தடவிக்வகமாண்சட  சிறிதுசநரம்  சயமாசித்துவிட்டு,  அந்த

உசலமமாத்தமலவெர்,  ‘ஆண்டவெனுமடய  சசேமாதமனயமால்  துனபமுற்றுப்  மபத்தியம்

பிடித்துத் திரிகறமாய் எனறு சில நீதிபதிகள கருதுகிறமார்கள.  அமதப்பற்றி எனக்வகமானறும்

வதரியமாது. நீ சுதந்திரமமாக எங்கும் இருக்கலமாம். ஆனமால், நீ நிசேமாப்பூமரயும் இஸ்லமாமியக்

கல்லூரிகமளயும் விட்டுவிலகிச் வசேனறு விடசவெண்டும்.’

‘எத்தமன நமாமளக்கு?’

‘எனவறனறும்!’

கமாவெலர்கள  அவெமனவிட்டுப்  சபமாய்விட்டமார்கள.  உமமார்  அங்கிருந்து  எழுந்து

நடந்தமான.

‘மதத்துசரமாகி நம்பிக்மகயில்லமாதவென!’  எனறு யமாரமாசரமா ஏசதசதமா கூறி மவெதமார்கள.

ஒனமறயும் கவெனிக்கமாமல், புத்தக வியமாபமாரிகள இருக்கும் வீதிவெழிசய வசேனறமான.

ஊற்றுக்சகணியின அருகிசல  வெந்தமான.  இருபத்மதந்து  ஆண்டுகளுக்கு முனனமாசல,

அந்த இடத்திசல அவென யமாஸ்மிக்கமாகக் கமாத்திருந்தமான.

அப்வபமாழுது, யமாரமாசரமா அந்த வெழியிசல சபமானவெர்கள எல்சலமாரும் விளக்வகமாளியில்

வெந்து நகர்ந்துமமறயும் வவெறும் நிழல்களசபமால் சதமானறினமார்கள. இனறும் பலர் அந்தப்

பமாமதயில்  நடமமாடினமார்கள.  இப்வபமாழுது  அவெர்கள  உண்மமயமாகவும்  தமான  எவ்விதக்
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குறிக்சகமாளும்  இல்லமாமல்  அமசேயும்  ஒரு  நிழல்  சபமாலவும்  சதமானறியது.  வநடுசநரம்

அங்கிருந்துவிட்டு, அயீஷமாமவெத் சதடிவெந்தமான.

அயீஷமா  அழுது  வகமாண்டிருந்தமாள.  அவெனுக்கமாக  அழக்கூடியவெள  அவெள

ஒருத்திதமாசன! அவெளுக்குப் பயமமாகவும் இருந்தது. இங்கு மூமலமுடுக்வகல்லமாம் மக்கள

உமமாமரப்பற்றிப் சபசிக்வகமாளவெமதப் பமார்த்தமால் எந்த சநரத்தில் எனன சநரிடுவமனறு

கூறமுடியமாது.

எனசவெ  அவெள,  இருக்கினற  சில  வபமாருளகமளயும்  வபமானமனயும்  எடுத்துக்

வகமாண்டு,  தனசனமாடு  கமாசேர்குச்சிக்  அரண்மமனக்கு  வெந்து  விடும்படி  சகட்டுக்

வகமாண்டமாள.

ஆனமால்,  உமமாருக்கு  நிசேமாப்பூமர  விட்டுப்சபமாக  மனமில்மல.  அவென  வதமாடங்கி

மவெத்திருந்த ஆரமாய்ச்சிகளும்,  வசேய்து முடிக்கப்பட சவெண்டிய சவெமலகளும் எரமாளமமாக

இருந்தன. எல்லமாம் விண்மீன வீட்டிசல அமறகுமறயமாகக் கிடந்தன.

இருட்டு  வெரும்  சநரம்,  இஷமாக்  ஒடி  வெந்தமான.  ‘தமலவெசர!  ஏரமாளமமான  மக்கள

விண்மீன  வீட்மடசநமாக்கித்  திரண்டு  வசேல்கிறமார்கள.  அவெர்களிசல,  சிப்பமாய்களும்,

முல்லமாக்களும், இனனும் ஒனறுமில்லமாதவெர்களும் பலப்பலர்.

அவெர்கள  உம்வபயமரக்  கூறிப்பழித்துக்  கூவிக்வகமாண்சட  சபமாகிறமார்கள.  நகரத்துக்

சகமாட்மடக் கதவுகமள உமடப்பதற்கு முனனமால், முடிந்தவெமர வபமாருளகமள எடுத்துக்

வகமாண்டு கமாசேர்குச்சிக்கு ஓடிவிடுசவெமாம், புறப்படுங்கள’ எனறமான.

‘ஒரு குதிமரக்குச் சசேணம் பூட்டி, ஆயத்தமமாக்கு’ எனறமான உமமார்.

குதிமரயின  சமல்ஏறி  விண்மீன  வீட்மட  சநமாக்கிப்  பறந்தமான.  மரங்களமமந்த

பகுதிமயவிட்டு  வவெளிசய  வெந்து  வநருங்கும்சபமாது,  எதிரிசல  ஒசர  தீப்பிழம்பமாகக்

கமாட்சியளித்தது.  அவெனுமடய  புத்தகங்கள,  குறிப்சபடுகள,  ஆரமாய்ச்சிக்  கருவிகள

எல்லமாம் வநருப்பிசல எரிபட்டுக் வகமாண்டிருந்தன.

அங்குமிங்குமமாக,  அங்சகயிருந்த  வபமாருளகமளக்  வகமாளமளயிட்டுச்  வசேல்லும்

கூட்டம் சவெறு.

உமமார்  பமார்த்துக்  வகமாண்சட  இருந்தமான.  ஏபிசரட்ஸ்  ஆற்றங்கமரயிசல  யமாஸ்மி

இறந்த பிறகு, கூடமாரம் எரிந்து வகமாண்டிருந்த கமாட்சி நிமனவுக்கு வெந்தது.

யமாஸ்மி, இந்த வீட்டுக்கு விண்மீன வீடு எனறு வபயர் மவெத்தமாள. இங்சக தனசனமாடு

இருக்க  சவெண்டுவமனறு  எவ்வெளசவெமா  ஆமசேப்பட்டமாள.  விதி  இருக்க  விட்டதமா?

இப்வபமாழுது அவெளும் இல்மல. விண்மீன வீடும் இல்மல.
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வநருப்பு அடங்கியது, மக்களும் கமலந்து சபமாய்விட்டமார்கள. உமமார் உளசள வசேனறு

பமார்த்தமான,  ஒனறுமில்மல.  இனி  அவென  அங்கிருந்து  எனன  பயன?  திரும்பிச்

வசேல்வெதற்கமாகக் குதிமரமயத் சதடினமான. யமாசரமா அமதயும் திருடிச்வசேனறு விட்டமார்கள.

அவென  நடந்து  சகமாட்மடக்  கதவின  அருகில்  வெந்தமான.  கதவு

மூடப்பட்டிருந்தது. கமாவெலர்கள  அவெமன  விரட்டினமார்கள.  இனித்  திறக்கப்

பட்டிருந்தமாலும். அவென உளசள நுமழய முடியமாது. வவெளியிசல கமால்சபமான சபமாக்கிசல

நடந்து ஒரு கிரமாமத்திற்கு வெந்தமான. அங்சக ஒரு குடிமசேயிசல சிரிப்புச் சேத்தம் சகட்டது.

உமமார்  வசேனறு  கதமவெத்  தளளினமான,  அங்சக  ஒரு  சிறு  விளக்கு  எரிந்து

வகமாண்டிருந்தது.  அந்த  விளக்கின  வவெளிச்சேத்திசல  சுவெர்  ஓரத்திசல  அடுக்கியிருந்த

சேமாடிகள  வதரிந்தன.  கூடத்தின  மத்தியிசல  ஓர்  இமளஞன  வீமண  வெமாசித்துக்

வகமாண்டிருந்தமான.  முக்கமாடு  சபமாடமாத  ஒரு  குடியமானவெப்  வபண்  அவெமனப்  பமார்த்துச்

சிரித்துக்வகமாண்டு இருந்தமாள.  ஒரு கிழவென,  சேமாடியில் இருந்த மதுமவெ ஒரு பமாத்திரத்தில்

ஊற்றிக் வகமாண்டிருந்தமான.

“கவெனம்,  சிந்திவிடமாசத?”  எனறு கூறிக்வகமாண்சட உமமார் அருகில் வசேனறமான.  அந்த

மதுப்பமாத்திரத்மத  வெமாங்கிச்  சுமவெத்துக்  குடித்தமான  உமமார்.  மூனறு  சபரும்  அவெமனசய

பமார்த்துக் வகமாண்டிருந்தமார்கள.

‘ஐயமா! வெழி தவெறிவிட்டீரமா!?’ எனறு கிழவென சகட்டமான.

உமமார், மதுச்சேமாடியின அருகிசல நகர்ந்து உட்கமார்ந்து வகமாண்டமான.

“இசதமா  பமாருங்கள!  எனசனமாடு  படுத்திருந்த  மதம்  எனற  மமனவிமயயும்,  கல்வி

எனற  கண்ணமாட்டிமயயும்  மணவிலக்குச்  வசேய்துவிட்சடன.  திரமாட்மசேக்  வகமாடியமாளின

மகள மதுக்குட்டிமய மறுமணம் வசேய்து வகமாண்டுவிட்சடன” எனறமான.

‘விசித்திரமமான  வபயருளள  வபண்கள!’  எனறு  கூறி  அந்தக்  குடிபமானவெப்  வபண்

சிரித்தமாள.

‘சிரிக்கும்  வபண்சண  வெமாய்  திறந்து  பமாடு!  இது  சபமானற  மணவிலக்கு

எனறுசம நடக்கமாது!’ எனறு வசேமால்லிவிட்டு மீண்டும் மதுமவெயூற்றிக் குடித்தமான.

குடித்துக் வகமாண்டிருந்தபடிசய உமமார் தூங்கிவிட்டமான.  விளக்மகயமணத்துவிட்டுப்

பமாடிக்  வகமாண்டிருந்த  வபண்ணும்  மற்றவெர்களும்  வீட்டின  மறு  பகுதிக்குச்  வசேனறு

படுத்துத் தூங்கிவிட்டமார்கள.
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இருட்டில் ஒருமுமற விழித்வதழுந்த உமமார்.  மதுச்சேமாடிமயக் கவிழ்த்துப் பமார்த்தமான.

ஒரு வசேமாட்டு மதுக்கூட இல்மல. மறுபடியும் கீசழ விழுந்து படுத்துத் தூங்கிப் சபமானமான.
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46. அடிமமப் வபண்ணின ஆமசேத் திட்டம்!

‘வதமாழுமகக்கு  வெமாருங்கள!  வதமாழுமகக்கு  வெமாருங்கள’  எனறு  பளளிவெமாசேல்

சகமாபுரத்திலிருந்து கூவும் ஒலி சகட்டது.

அந்தக் கிழவென, உமமாமர எழுப்பினமான.

‘ஐயமா!  விடிந்து  விட்டது,  வதமாழுமகக்குச்  வசேல்லசவெண்டும்,  எழுந்திருங்கள’

எனறமான.

‘அவெமனக்  கவெனிக்கமாசத!  அவென  மமறவிடத்திலிருந்து  உனமனக்  கூப்பிடுகிறமான.

சகமாபுரத்தின  மமறவிலிருந்து  உனமன  அமழக்கிறமான.  மமறந்திருக்கும்  ஆபத்துக்கு

எச்சேரிக்மகயமாக இருக்க சவெண்டும்’ எனறு கூறிவிட்டுத் திரும்பப் படுத்துக் வகமாண்டமான.

குடிப்பதும்,  தன  உளளத்திசல  எரியும்  தீமய  மதுவெமால்  அமணப்பதும்,  சபசுவெதும்,

தூங்குவெதுமமாக  அந்தக்  குடிமசேயிசல  பல  நமாட்கமளக்  கழித்தமான.  நமாட்கள

ஓடுவெமதப்பற்றி அவென கவெமலப்படவில்மல.

கவெமலயில்லமாமல் குடித்துக் குடித்து நமாட்கமளப் சபமாக்கிக் வகமாண்டிருந்த உமமாருக்கு

ஒருநமாள  கவெமலப்படும்படியமான  நிகழ்ச்சி  ஏற்பட்டது.  அயீஷமாவும்  இஷமாக்கும்

அவெமனத் சதடிக்வகமாண்டு வெந்திருந்தமார்கள. அயீஷமா சகமாபத்சதமாடு சபசினமாள.

‘இது எனன மபத்தியக்கமாரத்தனம், எத்தமன வெமாரங்களமாக உங்கமளத் சதடுகிசறமாம்?

உங்களுமடய  விண்மீன  வீட்மட வநருப்பு  மவெத்துக்  வகமாளுத்திவிட்டமார்கள.  நிசேமாப்பூர்

அரண்மமனமயக் கடனகமாரர்கள மகவெசேப்படுத்திக் வகமாண்டு விட்டமார்கள!’ எனறமாள.

‘எல்லமாம்  சநற்று  நடந்தவசேய்தி,  வநருப்பு  எரிந்து  தணிந்து,  சேமாம்பலும்  குளிர்ந்து

சபமாய்விட்டசத!’ எனறு உமமார் கவெமலயில்லமாமல் சபசினமான.

கமாசேர்குச்சிக்  அரண்மமனமயயும்  எடுத்துக்வகமாண்டு  விட்டமார்கள.  புதிய

சுல்தமானுமடய  சேமபயிசல  உங்கள  வபயர்  ஏளனத்துக்கு  உரியதமாகிவிட்டது.

உங்களுமடய  பஞ்சேமாங்கத்மதத்  தூக்கி  எறிந்துவிட்டுப்  பமழய  கணக்மக  அமுல்

நடத்துகிறமார்கள.’

‘எனன, எனனுமடய பஞ்சேமாங்கத்மதயமா?’

‘ஆம்!  அமத  உதறித்  தளளிவிட்டமார்கள.  வபண்கள  எங்கு  கண்டமாலும்,  எனமனப்

பமார்த்து,  ‘அசதமா’  பமார்!  ‘உமமார்கயமாமின  அடிமம’  எனகிறமார்கள.  கவிஞன  மூ

314



இஸ்ஸியினுமடய  மவெப்பமாட்டிகள  பல்லக்கிசல  பவெனி  வெருகிறமார்கள.  அவெர்களுக்கு

சவெமல வசேய்ய எத்தமன அடிமமகள.

எனக்கு, இந்த ஒசர குதிமரயும், இஷமாக்கும்தமான இருக்கிறமார்கள. நீங்கள, இங்சக ஒரு

குடியமானவெப்  வபண்சணமாடு  குடியிசல  புரளுகிறீர்கள!’  எனறு  தன  குமறகமளக்

கூறினமாள.

‘சபமாதும்,  அயீஷமா என வபயருடன சசேர்த்து,  இனிசமல் எந்தப் வபண்ணும் உனமன

ஏளனம் வசேய்ய சவெண்டமாம்.  இனிசமல்,  மூ இஸ்லியினுமடய மயில்களின சதமாமககள

உனனுமடய கூந்தமலக் கமாட்டிலும் அழகமாக இருக்கம் சபமாவெதில்மல எனறு கூறிவிட்டு,

‘இஷமாக்,  உனனிடம்  ஒரு  வபட்டி  நிமறய  வவெளளி  நமாணயங்கள  இருக்கினறன

அல்லவெமா?’

‘அதன  மதிப்பு  அல்லமா  ஒருவெனுக்குத்தமான  வதரியும்’  எனறு  அயீஷமா

முணுமுணுத்தமாள.

‘அயீஷமாவிடம்,  ஒரு  இரும்புப்வபட்டி  நிமறயப்  வபமானனும்,  மற்ற  வபமாருளகளும்

இருக்கினறன அல்லவெமா?’ எனறு சகட்டமான.

இஷமாக்கும், அயீஷமாவும் ஒருவெமரவயமாருவெர் பமார்த்துக் வகமாண்டமார்கள.

தங்கள  எண்ணத்மத  உமமார்  அறிந்துவகமாண்டு  விடுவெமான  எனபது  அவெர்கள

எதிர்பமார்த்தசத! ஆனமாலும், அவென சகட்டசபமாது அவெர்களுக்கு ஆச்சேரியமமாக இருந்தது.

‘ஆம்! வபட்டி நிமறயப் வபமானனும், நமககளும் அவெளிடம் இருக்கினறன.’

‘சேரி!  ஐயமா கிழவெசர!  நீங்கள சேமாட்சி,  நிசேமாப்பூர் உசலமமாத் தமலவெரிடம் சபமாய் நீங்கள

சேமாட்சி வசேமால்லுங்கள.  எனனுமடய எல்லமாச் வசேமாத்துக்கமளயும்,  எனனுமடய அடிமமப்

வபண்ணமான  அயீஷமா  வுக்கும்  என  சவெமலக்கமாரன  இஷமாக்குக்கும்

உமடமமயமாக்குகிசறன, அமழத்துச் வசேல்லுங்கள’ எனறமான உமமார்.

இமதக்  சகட்டதும்,  அவெர்கள  திடுக்கிட்டுப்  சபமானமார்கள.  இஷமாக்  பரபரப்புடன,

‘தமலவெசர! தங்களுக்கு?’ எனறு சகட்டமான.

அவெனுக்கு  எனறு  எனன  இருக்கிறது?  அவெனுமடய  புத்தகங்கள

தமடப்படுத்தப்பட்டுவிட்டன.  அவெனுமடய  ஆரமாய்ச்சிக்  குறிப்புகள  தீக்கிமரயமாகி

விட்டன. அவெனுமடய பஞ்சேமாங்கம் அகற்றப்பட்டுவிட்டது.

அவெனும் இஸ்லமாமியக் கல்லூரிகளிலிருந்து நமாடு கடத்தப்பட்டமான. அவெனுக்கு எனறு

எனன இருக்கிறது?
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‘அந்த உசலமமாத் தமலவெரிடம், நமான என ஒட்டகச்சேமாரியுடன அவலப்சபமா நகருக்குப்

சபமாவெதமாகச் வசேமால்லுங்கள. நீங்கள நிசேமாப்பூருக்குப் சபமாங்கள. எல்சலமாரும் சபமாங்கள.’

அவெர்கள குதிமரகளிசல ஏறிக் வகமாண்டமார்கள. அயீஷமா அழுதமாள.

‘உனக்கு எனன வெந்துவிட்டது?’ எனறு இஷமாக் சகட்டமான.

‘வதரியவில்மல! ஆனமால், அந்தப் வபமானவனல்லமாம் உண்மமயில் எனக்குத்தமானமா?’

‘உறுதியமாக! தமலவெர்தமான கூறிவிட்டமாசர!’

பிறகு,  வமதுவெமாகத் தன கண்கமளத் துமடத்துக் வகமாண்டர்ள. உசலமமாத் தமலவெரின

வீட்டுக்குப் சபமாகும் வெழியில், அங்கமாடிச் சேந்மதயில், பட்டுத் துண்க்கமடயில் கூடிநினற

முக்கமாடிட்ட வபண்கமள எட்டிப் பமார்க்கமாமல் இருக்க அவெளமால் முடியவில்மல.
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47. தரகன வெந்து கூவுகிறமான

ஒட்டக  மயிரினமால்  ஆன  ஒரு  கிழிந்த  சமலங்கிமயப்  சபமாட்டுக்வகமாண்டு

வவெறுங்கமாலமால்  நடந்துவசேனறு  வகமாண்டிருந்த  உமமார்,  இருட்டிசல,  வகமாரசேமான

பமாமதயிசல தட்டித் தட்விப் சபமாய்க் வகமாண்டிருந்தமான.  வெழிப்சபமாக்கர் தங்கும் விடுதி

ஒனறின எதிரிசல, யமாசரமா வநருப்புக்கமாய எரித்த வநருப்புக் கிடந்தது.

அந்த அமுங்கிக் கிடந்த வநருப்புக்கு சநசர தன பமாதங்கமள நீட்டிக் குளிர் சபமாக்கிக்

வகமாண்டிருந்தமான.

சேற்று  சூசடறியதும்  சுற்றிலும்  கிடந்த  கமாய்ந்த  இமலகமளப்  வபமாறுக்கி

வெந்துசபர்ட்டு, சமற்வகமாண்டு எரித்துக்குளிர் கமாய்ந்து வகமாண்டிருந்தமான.

கமாமல சநரம் வநருங்கிக் வகமாண்டிருந்தது. ஒரு குதிமர ஓடிவெரும் சேத்தம் சகட்டது.

விடுதியின அருகில் சேத்த்ம் சகட்டது. விடுதியின அருகில் வெந்ததும் குதிமரமயவிட்டு

இறங்கி, ஒரு வீரன அவென அருகிசல வெந்தமான.

‘ஏ! கமாவெல்கமாரமா! இது அவலப்சபமா நகருக்குப் சபமாகும் பமாமததமானமா?’

‘ஆம்!’

‘ஒ!  அல்லமா!  நிசேமாப்பூரிலிருந்து  எவ்வெளவு  தூரம்  வெருகிறது.’  குவெமாஜமா  உமமார்  கயமாம்

அவெர்கள  இந்தப்  பமாமதயமாகத்  தன  ஒட்டகங்களுடன  பயணம்  வசேய்து  வகமாண்டு

இருக்கிறமாரமா? நீ பமார்த்தமாயமா?’

உமமார் பதில் வசேமால்வெதற்கு சயமாசித்தமான. அற்குளசள வவெளியில் வெந்த் விடுதிக்கமாரன

‘இங்சக  ஒரு  வியமாபமாரிதமான  தங்கியிருக்கிறமார்,  அவெர்  குவெமாஜமாவும்  அல்ல;  கயமாமும்

அல்ல!’ எனறமான.

‘நமானதமான’  எனறமான  உமமார்,  சிறிது  சநரம்  கழித்து  அவெர்கள  இருவெரும்  அவெமனப்

பமார்த்துச் சிரித்தமார்கள.

‘ஒ,  அல்லமா!  ஒரு  கமாலிப்  அவெர்களுமடய  கடிதத்மதத்  தமாடி  கூடவவெட்டிக்

வகமாளளவியலமாத  ஓர்  ஏமழக்  கமாவெற்கமாரனிடம்  வகமாடுக்க  சவெண்டுமமா?  இது  எனன

வதரியுமமா?  வகய்சரமா  நகரத்துக்  கமாலிப்  அவெர்கள,  தனனுமடய  சேமாதமாத்மதக்

கணிப்பதற்கமாக  அறிஞர்  உமமார்  கயமாமம  வெரச்வசேமால்லி  எழுதிய  கடிதம்.  நமான  அவெமர,
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வகய்சரமா  ரமாஜசேமபக்குச்  சேகல  மரியமாமதகளுடன  அமழத்துச்  வசேல்ல  வெந்த  தூதுவென.’

எனறமான.

‘உண்மமயமாகவெமா?’ எனறு விடுதிக்கமாரன வியப்புடன சகட்டமான.

தன  இடுப்பிலிருந்து,  முத்திமரயிட்ட  ஓர்  உமறமய  எடுத்துக்கமாட்டி,  ‘பமார்,

சேந்சதகந்திரப் பமார்’ எனறமான அந்த ஆள.

‘உண்மமதமான!  கழுகுக்கூட்டுத்  தமலவென  ஹமாஸைமான  உங்கள  கமாலிப்புடன

இருக்கிறமான எனபதும் உண்மமதமாசன!’ எனறு உமமார் சகட்டமான.

அமதத் வதரிந்துவதமாளள நீ யமார்? நீ வசேமானனது உண்மமதமான, ஆனமால்...நீ...’

சபனமாவும் மமயும் வகமாண்டு வெமா!’  எனறு விடுதிக்கமாரனுக்குக் கட்டடமளயிட்டமான

உமமார்.

‘சபனமாமவெ  எடுத்துக்  வகமாண்டுவெந்து  வகமாடுத்த  விடுதிக்கமாரன,  அவெனுக்கு  எழுதத்

வதரிந்தமால் அவென சேமாதமாரண கமாவெற்கமாரனமாக இருக்க மமாட்டமான’ எனறு கூறினமான.

உமமார் கடித உமரமய வெமாங்கினமான. அது நீளமமாகவும், கனமமாகவும் இருந்தது. அமதத்

திருப்பி அதனசமல் எழுதினமான.

‘ஆழ்ந்த  நூலின  ஆரமாய்ச்சி  அதமன  வெமாழ்வெமாய்க்  வகமாண்டிருந்சதன  வெமாழ்ந்த

வெமாழ்க்மக  நூலதமன  வெமாளமால்  அறுத்துக்  வகடுத்தமாசர!  பமாழும்  விதியின  வசேய்மகயடமா

பமாடும் மனிதப் வபமாம்மமயடமா தமாழ்ந்த எனமன விற்பதற்சக தரகன வெந்து கூவுகிறமான!’

இமதவயழுதி அவெனிடம் வகமாடுத்தமான.

கடிதத்மதத்  திரும்ப  வெமாங்கமாமல்,  அந்த  மனிதன,  தமாங்கள  கடிதத்மதப்  பிரித்துப்

படிக்கவில்மலசய!’ எனறு சகட்டமான.

‘அதில் எனன எழுதியிருக்கிறது எனபது எனக்குத் வதரியும்!’ அமத அவென வெமாங்கிக்

வகமாண்டு  திரும்பினமான.  அவென  மனதுக்குளசள  நிமனத்துக்  வகமாண்டமான,  ‘இவெனதமான

உமமாரமாக இருக்க சவெண்டும்.

மமாயவித்மதயிலும்,  விதிமயயறிவெதிலும் திறமழயுளளவென எனறு வசேமானனர்ர்கசள!

கடிதத்மதப்  படிக்கமாமசல  பதில்  எழுதிக்  வகமாடுத்து  விட்டமாசன!’  ஆச்சேரியப்பட்டுக்

வகமாண்சட அவென சபமாய்விட்டமான.

கமாமல  மலர்ந்து  வகமாண்டிருந்தது.  வமல்ல  வமல்ல  நட்சேத்திரங்கள  மமறந்து

வகமாண்டிருந்தன. இந்த மமாதிரி சநரத்மதப்பற்றி யமாஸ்மி எனன வசேமானனமாள.
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‘நட்சேத்திரங்கள  மமறயும்  சநரத்திசல  உளளத்திசல  கமாதலுடன  தனியமாக  இருப்பது

மிகக் வகமாடுமமயமான துனபம்’ எனறமாள.

யமாஸ்மி  இப்வபமா  எப்படி  இருப்பமாள.  கண்ணுக்குத்  வதரியமாத  திமசேயிசல  ஒரு

நிழலமாக  ஒட்டிக்  வகமாண்டு  இருப்பமாளமா?  ரஹீம்!  ரஹீமுமடய்  ரத்தம்  மண்ணுக்குளசள

பமாய்ந்து  மமறந்துவிட்டது.  மறுபடியும்  அது  ஓடிவெரவெமா  சபமாகிறது.  ஜபமாரக்!  மமாலிகமா!

நிசேமாம்!

இவெர்கமளப் பற்றிவயல்லமாம் நிமனக்கக் கூடமாது.  இவெர்கவளல்லமாம் திரும்பி வெரவெமா

சபமாகிறமார்கள?  சேற்று  முனனமாசல,வெந்தமாசன  தூதுவென,  அவெமனப்சபமால  அவெர்கள

குதிமரகளிசல ஏறி இந்தக் வகமாரசேமான பமாமதயிசல வெரமுடியுமமா?

சிந்தமனமய நிறுத்திவிட்டு, உமமார் எழுந்து முரமசேத் தட்டினமான. விடுதியில் இருந்த

வியமாபமாரியும் ஆட்களும் எழுந்தமார்கள.

தங்கள  மிருகங்களினசமல்  முட்மட  ஏற்றி  ஆயத்தமமானமார்கள.  அவெர்களுமடய

ஒட்டகச்சேமாரியின முனசன உமமார் நடக்கத் வதமாடங்கினமான.

“ஓய், கமாவெற்கமாரமா! ஒட்டகச் சேமாரி எங்சக சபமாகிறது? எனறு சகட்டமான அந்த வியமாபமாரி.

“இரவு சபமான இடத்திற்குப்சபமாகிறது.”

“அந்த இடம் எங்சக இருக்கிறது.”

“எங்கும் இல்மல.”

உமமார் நடந்துவகமாண்டிருந்தமான.
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